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HOTĂRÂREA NR. 62 

din 27 aprilie 2017 

privind stabilirea comisiilor de evaluare şi selecţionare a proiectelor şi documentaţiilor 
depuse în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă  

din bugetul general al Judeţului Mureş, în anul 2017 
 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.31/30.03.2017 privind 

aprobarea bugetului general al Judeţului Mureş pentru anul 2017,  

Analizând expunerea de motive a Serviciului Resurse Umane nr.8165/21.04.2017 la 

proiectul de hotărâre privind stabilirea comisiilor de evaluare şi selecţionare a proiectelor 

şi documentaţiilor depuse în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă 

din general al Judeţului Mureş, în anul 2017, precum și avizele comisiilor de specialitate, 

În conformitate cu prevederile art.5 din Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor 

nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non-profit de interes general, 

cu modificările şi completările ulterioare,  

Luând în considerare prevederile art.12 din Ordonanţa Guvernului nr.51/1998 privind 

îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu 

modificările şi completările ulterioare,  

În temeiul prevederilor art. 97, alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

hotărăşte: 

Art.1. (1) Se aprobă componenţa comisiilor de evaluare şi selecţionare a proiectelor şi 

documentaţiilor depuse în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă din 

bugetul general al Judeţului Mureş în domeniile: cultură, culte, sport, activităţi de tineret 

şi asistenţă socială, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

          (2) În aplicarea prevederilor art.12, alin.(5) din Ordonanţa Guvernului nr.2/2008 

privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.51/1998 privind 

îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale, componenţa 

nominală a comisiilor va fi adusă la cunoştinţă publică numai după încheierea sesiunii de 

selecţie. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică persoanelor nominalizate la art.1, care răspund de 

aducerea ei la îndeplinire. 

 

PREŞEDINTE           Contrasemnează 

Péter Ferenc                                      SECRETAR 

                                                                                 Paul Cosma
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Nr. 8165/21.04.2017 

Dosar VI D/1 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind stabilirea comisiilor de evaluare şi selecţionare a proiectelor şi documentaţiilor 

depuse în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă  

din bugetul general al Judeţului Mureş, în anul 2017 
 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.31/30.03.2017 privind aprobarea bugetului 

general al Judeţului Mureş pentru anul 2017 au fost stabilite fondurile destinate contractelor 

de finanţare nerambursabilă, pentru anul 2017,  în domeniile: cultură, culte, sport, 

activităţi de tineret şi asistenţă socială. 

În conformitate cu prevederile art.5 din Legea nr.350/2005, cu modificările şi completările 

ulterioare, atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă se face exclusiv pe baza 

selecţiei publice de proiecte, procedură care permite atribuirea unui contract de finanţare 

nerambursabilă din fonduri publice, prin selecţionarea proiectului de către o comisie, cu 

respectarea principiilor stabilite de art.4 din actul normativ mai sus enunţat. 

Pentru verificarea eligibilităţii, înregistrării şi a îndeplinirii criteriilor referitoare la 

capacitatea tehnică şi financiară precum şi evaluarea propunerilor de proiecte, se 

constituite comisii pe fiecare dintre cele cinci domenii de finanţare.  

Pentru programele, proiectele şi acţiunile culturale, constituirea acestei comisii se face cu 

respectarea prevederilor art.12 din Ordonanţa Guvernului nr.51/1998, fiind nominalizaţi 

specialişti cu o experienţă de minimum 3 ani de practică în acest domeniu.  

De menţionat faptul că, în conformitate cu prevederile art.12, alin.(5) din Ordonanţa 

Guvernului Nr.51/1998, aprobată prin Legea nr.245/2001, cu modificările şi completările 

ulterioare, componenţa nominală a comisiei va fi adusă la cunoştinţă publică numai după 

încheierea sesiunii de selecţie. 

Având în vedere cele de mai sus, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind 

stabilirea comisiilor de evaluare şi selecţionare a proiectelor şi documentaţiilor depuse în 

vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă din general al Judeţului Mureş, 

în anul 2017. 

   

PREŞEDINTE 

               Péter Ferenc 

 

 

 

Întocmit: 

Şef serviciu: Elena Popa/2.ex. 
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