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HOTĂRÂREA NR. 116 

din 27 iulie 2017 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.62/27.04.2017 privind 

stabilirea comisiilor de evaluare şi selecţionare a proiectelor şi documentaţiilor 

depuse în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă  

din bugetul propriu al Judeţului Mureş, în anul 2017, cu modificările ulterioare 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Analizând Expunerea de motive a Serviciului Resurse Umane nr. 15881/25.07.2017 la 

proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 

nr.62/27.04.2017 privind stabilirea comisiilor de evaluare şi selecţionare a proiectelor şi 

documentaţiilor depuse în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă din 

bugetul propriu al Judeţului Mureş, în anul 2017, cu modificările ulterioare, precum ;i 

avizele comisiilor de specialitate, 

Cu respectarea prevederilor Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile 

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

şi completările ulterioare, precum şi ale Ordonanţei 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.I. Componenţa nominală a Comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor şi 

documentaţiilor depuse în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă din 

bugetul propriu al Judeţului Mureş, pe domeniul „asistenţă socială“, stabilită prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.62/27.04.2017, cu modificările ulterioare, se 

modifică şi va avea conţinutul din anexa, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.II. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Resurse Umane din aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Mureş şi  persoanelor desemnate ca membri, respectiv 

secretar al comisiei în condiţiile art. I, care răspund de ducerea ei la îndeplinire. 

 

PREŞEDINTE                                                                                            Contrasemnează                                                              

Peter Ferenc                                                                                        SECRETAR 

                                                                                                        Paul Cosma 

 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2005/hot24_2005.htm#exp#exp
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Nr. 15881/25.07.2017 

Dosar _______ 

EXPUNERE DE MOTIVE 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.62/27.04.2017 privind 

stabilirea comisiilor de evaluare şi selecţionare a proiectelor şi documentaţiilor 

depuse în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă din bugetul 

propriu al Judeţului Mureş, în anul 2017, cu modificările ulterioare 

 

 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.51/2017 a fost aprobat programul anual de 

acordare a finanţărilor nerambursabile din bugetul general al Judeţului Mureş, pentru anul 

2017, în domeniile: cultură, culte, sport, activităţi de tineret şi asistenţă socială.  

În aplicarea hotărârii mai sus enunţate, a fost aprobată Hotărârea Consiliului Judeţean 

Mureş nr.62/27.04.2017, prin care s-a stabilit componenţa nominală a comisiilor de evaluare 

şi selecţionare a beneficiarilor contractelor de finanţare nerambursabilă din bugetul general 

al Judeţului Mureş în anul 2017. Această hotărâre a mai fost modificată ulterior prin HCJM 

nr.82/25.05.2017 însă, nu în ceea ce priveşte componenţa comisiei de evaluare şi 

selecţionare a proiectelor şi documentaţiilor depuse în vederea atribuirii contractelor de 

finanţare nerambursabilă pe domeniul asistenţă socială. 

Conform programului anual aprobat prin HCJM nr.51/2017, în luna august a.c este 

programată desfăşurarea celei de-a  doua sesiuni de selecţie de proiecte pentru domeniul 

„asistenţă socială”. 

Ţinând cont de faptul că, în această perioadă unele persoane care fac parte din comisia de 

evaluare şi selecţionare a acestor proiecte sunt programate în concediu de odihnă, este 

necesară modificarea componenţei nominale a comisiei de  aprobate prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Mureş nr.62/2017. 

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

modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.62/27.04.2017 privind stabilirea 

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

atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă din bugetul propriu al Judeţului Mureş, în 

anul 2017, cu modificările ulterioare. 

 

PREŞEDINTE 

Péter Ferenc 

 

 

 
 

Întocmit: consilier Lucian Petruţa/2.ex. 

Verificat: Şef serviciu Elena Popa 
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