
 

 

 

 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 65 
 din 16 aprilie 2014 

 
privind punerea la dispoziție a unui imobil aflat în administrarea Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş în scopul derulării unui 
proiect care vizează dezvoltarea unui serviciu social și care va fi depus spre 

finanțare în cadrul Programului RO10 , finanțat prin intermediul Mecanismului 
Financiar al Spațiului Economic European (Granturile SEE) 2009-2014  

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr.9992 din 08.04.2014 a Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Mureş,precum și avizul comisiilor de specialitate,  

Având în vedere prevederile Ghidului aplicantului pentru Apelul de propuneri de 
proiecte „COERENT” lansat de Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS) în cadrul 
Programului RO10 „Copii si tineri aflaţi in situaţii de risc şi initiative locale si regionale 
pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale”, 
finanţat prin intermediul Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European 
(Granturile SEE) 2009 - 2014" 

Ţinând cont de prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, 
precum şi ale art.874 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare,  

În temeiul art.91 alin.1, lit. d, alin.5, lit. a, pct. 2 şi al art.97 alin.1 din Legea 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

hotărăşte: 
 

Art.1. Imobilul situat în municipiul Tîrgu Mureş, str. Strâmbă nr. 30, identificat în CF nr. 
128088/Tîrgu Mureş (2166), proprietate publică a judeţului Mureş, aflat în administrarea 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş, se pune la dispoziţia 
acesteia în scopul realizării proiectului “Dezvoltarea în judeţul Mureş a reţelei 
interinstituţionale de prevenire, intervenţie şi combatere a violenţei asupra copiilor”, 
pentru o durată de 7 ani. 

Art.2. Se împuterniceşte domnul Ciprian Dobre, preşedintele Consiliului Judeţean 
Mureş, pentru semnarea Declaraţiei prevăzute în Anexa 9 a Ghidului Solicitantului în 
vederea depunerii acesteia odată cu Cererea de finanţare care urmează a fi întocmită şi 
depusă de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş  în cadrul 
Apelului de propuneri de proiecte “COERENT” lansat de Fondul Român de Dezvoltare 
Socială (FRDS), conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Consiliului Judeţean Mureş și Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş, care răspund de aducerea sa la 
îndeplinire.  

 

PREŞEDINTE  
Ciprian Dobre 

 

Contrasemnează 

SECRETAR 
Paul Cosma 
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Nr. 9992/ 08.04.2014 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

privind punerea la dispoziție a unui imobil aflat în administrarea Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş în scopul derulării unui 

proiect care vizează dezvoltarea unui serviciu social și care va fi depus spre 
finanțare în cadrul Programului RO10 , finanțat prin intermediul Mecanismului 

Financiar al Spațiului Economic European (Granturile SEE) 2009-2014  
 

Având în vedere lansarea, de către Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS), a 
Apelului de propuneri de proiecte „COERENT” finanţat prin intermediul Mecanismului 
Financiar al Spaţiului Economic European (Granturile SEE) 2009 - 2014", Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş intenţionează să depună o 
Cerere de finanţare pentru proiectul „Dezvoltarea în judeţul Mureş a Reţelei 
interinstituţionale de prevenire, intervenţie şi combatere a violenţei asupra copiilor”. 

 Scopul acestui proiect este activarea şi dezvoltarea mecanismelor de prevenire, 
intervenţie şi combatere a violenţei asupra copiilor prin crearea Reţelei judeţene 
interinstituţionale de prevenire, intervenţie şi combatere a violenţei îndreptate asupra 
copiilor precum şi înfiinţarea în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Mureş, în cadrul Serviciului de Intervenţie în Regim de Urgenţă, 
Abuz, Neglijare, Trafic, Migrare, a unei noi structuri denumită „Telefonul Copilului şi 
Echipa mobilă”.  

În vederea desfăşurării activităţii acestei noi structuri se propune: activarea numărului 
unic 0265/983 ca serviciu gratuit de semnalare a cazurilor de abuz, neglijare şi/sau 
exploatare a copilului, elaborarea unui Ghid metodologic de acţiune/intervenţie, 
achiziţia a două autoturisme şi dotarea unui spaţiu cu echipamentele necesare (centrală 
telefonică, căşti cu microfon, calculator, fişet pentru arhivarea documentaţiei, 
mobilier). Se propune, de asemenea, angajarea unui număr de 8 persoane (5 asistenţi 
sociali şi 3 psihologi) ale căror salarii vor fi suportate prin proiect pe durata de 
implementare a acestuia şi nu în ultimul rând, acreditarea şi licenţierea acesteia, 
conform prevederilor legale in vigoare. 

Apelul de propuneri de proiecte „COERENT” şi Ghidul Aplicantului aferent acestuia 
prevăd faptul că, imobilul în care se vor derula activităţile adresate beneficiarilor 
proiectului să se afle în proprietatea publică sau privată a statului, sens în care 
promotorul de proiect va depune la dosarul de solicitare a finanţării o declaraţie a 
proprietarului privind punerea la dispoziţie a acestuia în scopul derulării proiectului, pe 
modelul prezentat în anexe, pentru întreaga perioadă de implementare a proiectului 
(20 de luni) şi minim 5 ani după încheierea  acestuia. 

Locaţia identificată ca fiind în prezent potrivită pentru desfăşurarea activităţii 
„Telefonului copilului şi Echipei mobile" este imobilul situat în municipiul Tîrgu Mureş, 
str. Strâmbă nr.30, identificat prin CF nr. 128088/Tîrgu Mureş (2166), preluat în 
domeniul public al judeţului Mureş şi dat în administrarea Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 
nr.52/2003. 

În prezent, în acest imobil îşi desfăşoară activitatea Centrul Rezidenţial pentru Copii cu 
Dizabilităţi Neuropsihiatrice, ai cărui beneficiari urmează  în cursul lunii iunie 2014 să 
fie admişi în cadrul Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Luduş, astfel 
imobilul devenind disponibil. 
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În aceste condiţii, Serviciul de Intervenţie în Regim de Urgenţă, Abuz, Neglijare, Trafic, 
Migrare urmează să fie relocat în imobilul situat în municipiul Tîrgu Mureş, str. Strâmbă 
nr.30, deoarece imobilul în care în prezent îşi desfăşoară activitatea a fost retrocedat. 

Faţă de cele mai sus prezentate propunem alocarea imobilului situat în municipiul Tîrgu 
Mureş, str. Strâmbă nr.30 pentru proiectul „Dezvoltarea în judeţul Mureş a Reţelei 
interinstituţionale de prevenire, intervenţie şi combatere a violenţei asupra copiilor”. 

Supunem spre dezbatere si aprobare proiectul de hotărâre anexat. 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

                                                      DIRECTOR GENERAL 

                                           SCHMIDT LORAND 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

                                       Întocmit: Căliman Crina, inspector de specialitate 
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