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    Comisia de evaluare şi selecţionare proiecte sport numită 
prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.95/27.05.2021 

 
 

 Anexă 
 la Raportul intermediar 

 
Lista cuprinzând proiectele RESPINSE la finanţare nerambursabilă pe anul 2021, din 

bugetul propriu al Judeţului Mureş, a programelor, proiectelor şi acţiunilor sportive de 
utilitate publică depuse de structurile sportive de drept privat, asociaţiile pe ramură 

de sport judeţene şi persoanele fizice din judeţul Mureş 
 

Nr.   
crt. 

Nr. de 
înregistrare al 

proiectului 

Denumirea 
structurii 

sportive/sportivil
or 

Denumirea 
proiectului sportiv 

Motivul respingerii proiectului 
sportiv 

1 
14176/ 
27.05.2021 

Asociația 
Sportivă 
TINERETUL 
Târnăveni  

Imbunătățirea 
performanțelor 
sportive în tenisul 
de masă 

proiect neeligibil -  
neîndeplinirea condiţiilor 
prevăzute la Capitolul 8 (2) 
pct.d din Ghidul 
solicitanţilor (lipsă  

certificat fiscal  de la 
administrația publică locală)  

2 
14319/ 
28.05.2021 

Asociaţia 
Sportivă VOINŢA 
Târnăveni 

Participarea la 
Campionatul 
județean de fotbal 
copii si juniori U17 
si U19 

proiect neeligibil -  
neîndeplinirea condiţiilor 
prevăzute la Capitolul 8 
(2), pct.d din Ghidul 
solicitanţilor (lipsă  

certificat fiscal  de la ANAF) 

3 
14382/ 
28.05.2021 

Asociația Club 
Sportiv Sovata 

Achiziție 
echipamente 
sportive si 
efectuarea unui 
stagiu de pregătire 
fizică 

proiect neeligibil   - 

neîndeplinirea condiţiilor 
prevăzute în Ghidul 
solicitanților la Capitolul 8 
- lipsă acte 

4 
14581/ 
31.05.2022 

Asociaţia Club 
Sportiv JUVENES 
Târgu Mureş  

Achiziție materiale 
și echipamente-95 
sportivi legitimați 

Proiect  neeligibil - conform 
capitolului 1 art.1.3 din 
Ghidul solicitanților pentru 
același domeniu, un 
beneficiar nu poate contracta 
mai mult de două finanțări 
nerambursabile în decursul 
unui an fiscal respins (mai are 
2 proiecte depuse) 

5 
14661/ 
31.05.2021 

Kovacs Levente 
Istvan sportiv de 
performanţă  

Participare la 
Campionatul 
internațional de 
raliuri Mecsek 
Rally-Pecs, Ungaria  

Proiect neeligibil,  
evenimentul are loc în  26.06-
26.06.2021- nu se încadrează 
în calendarul derulării sesiunii 
de proiecte , încheierea 
contractelor de finanțare se 
efectuează în perioada  20.07-
20.08.2021  
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6 
14801/ 
31.05.2021 

Asociația 
PRONUTRIȚIE 
Mureș  

Mureșul sănătos 

proiect neeligibil   - 

neîndeplinirea condiţiilor 
prevăzute în Ghidul 
solicitanților, capitolul 8 
(2), pct.e și f (lipsă CIS, 
lipsă dovadă afiliere ) 

7 
14839/ 
31.05.2021 

Asociația Club 
Sportiv Active 7 

Cantonament de 
pregătire a echipei 
de handbal Active 
7 

proiect neeligibil   - 

neîndeplinirea condiţiilor 
prevăzute în Ghidul 
solicitanților, capitolul 8 
(2), pct. f (lipsă dovadă 
afiliere ) 

 

 

 


