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HOTĂRÂREA NR. 49 

din 27 martie 2014 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.86/12.06.2013 şi 

aprobarea unor măsuri pentru implementarea proiectului „Program de intervenţii 

integrate pentru şomeri – certitudinea unui viitor durabil” 

 

Consiliul Judeţean Mureş, văzând expunerea de motive a Direcţiei de Dezvoltare 

Regională şi Implementare Proiecte nr.5.162/27.III.2014 privind modificarea Hotărârii 

Consiliului Judeţean Mureş nr.86/12.06.2013 şi aprobarea unor măsuri pentru 

implementarea proiectului „Program de intervenţii integrate pentru şomeri – certitudinea 

unui viitor durabil”  

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind 

gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru 

obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare,  

În temeiul art. 91 alin. (1), lit. "b" şi "e", alin. (6), lit. "a", respectiv ale art. 97, alin (1), 

coroborate cu cele ale art. 43 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,, 

hotărăşte: 

 Art.I Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.86/12.06.2013 – Acordul de 

parteneriat pentru proiectul „Program de intervenţii integrate pentru şomeri – 

certitudinea unui viitor durabil” se modifică şi se înlocuieşte cu anexa, care face 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.II Art.3 din Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.86/12.06.2013 se modifică şi va 

avea următorul conţinut: Se aprobă asigurarea de către Consiliul Judeţean Mureş a 

resurselor financiare necesare implementării Proiectului, în sumă de 898.740,06 lei, în 

condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor prin POS DRU DMI 5.1. 

Art. III Se aprobă implementarea proiectului „Program de intervenţii integrate pentru 

şomeri – certitudinea unui viitor durabil”. 

Art. IV Se aprobă fluxul de numerar (cash flow) aferent cheltuielilor eligibile angajate de 

Consiliul Judeţean Mureş, în calitate de partener, în valoare totală de 898.740.06 lei, din 

care: pentru anul I (01.04.2014 – 31.03.2015) suma de 537.882,84 lei şi pentru anul II 

suma de 360.857,22 lei(01.04.2015 – 30.09.2015), sume ce urmează a fi recuperate în 

condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor.  

Art.V Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei de Dezvoltare Regională şi Implementare 

Proiecte, Direcţiei Economice, precum şi Consiliului Judeţean Buzău, care răspund de 

aducerea sa la îndeplinire.  

PREŞEDINTE                          Avizat pentru legalitate 

Ciprian Dobre                                   SECRETAR 

                      Paul Cosma 

 



 

Expunere de motive 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.86/12.06.2013 şi 

aprobarea unor măsuri pentru implementarea proiectului „Program de 

intervenţii integrate pentru şomeri – certitudinea unui viitor durabil” 

 

 

 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.86/12.06.2013 s-a aprobat participarea 

Consiliului Judeţean Mureş, ca partener la proiectul „Program de intervenţii integrate 

pentru şomeri – certitudinea unui viitor durabil”, depus spre finanţare prin Programul 

Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa prioritară 5 „Promovarea 

măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenţie 5.1 „Dezvoltarea şi 

implementarea măsurilor active de ocupare”. 

Proiectul mai sus amintit a fost selectat pentru finanţare şi ca urmare, prin adresa 

nr.3779/18.03.2014, OIR POS DRU Nord-Est a transmis Consiliului Judeţean Buzău, care 

deţine calitatea de solicitant în cadrul proiectului, invitaţia pentru semnarea 

contractului de finanţare, în data de 4 aprilie 2014. 

Faţă de aplicaţia depusă în anul 2013,  OIR POS DRU Nord-Est a operat unele modificări, 

fapt ce impune actualizarea acordului de parteneriat aprobat precum şi a sumei iniţial 

aprobate de la 836.712 lei la 898.740,06 lei.  

Menţionăm că, implicarea ca partener în proiect nu presupune şi cofinanţare, iar 

cheltuielile angajate vor fi rambursate prin POS DRU DMI 5.1. 

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

modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.86/12.06.2013 şi aprobarea unor 

măsuri pentru implementarea proiectului „Program de intervenţii integrate pentru 

şomeri – certitudinea unui viitor durabil”.  
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