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HOTĂRÂREA NR. 123 

din 11 septembrie 2014 

 

pentru modificarea unor acte administrative în vederea implementării 

proiectului „Program de intervenţii integrate pentru şomeri –  

certitudinea unui viitor durabil” 

 

Consiliul Judeţean Mureş,  

Văzând expunerea de motive a Serviciului Resurse Umane nr. 15295 din 04.09.2014 

pentru modificarea unor acte administrative în vederea implementării proiectului 

„Program de intervenţii integrate pentru şomeri – certitudinea unui viitor durabil”, 

precum și avizul comisiilor de specialitate, 

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, 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă 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. "c" şi art. 97, alin (1) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală , republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

hotărăşte: 

 Art.I. Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.75/27.05.2014 privind punerea la 

dispoziţie a unor spaţii din imobilul ce aparţine domeniului public judeţean, situat în 

municipiul Tîrgu Mureş, str. Primăriei, nr.2, pentru implementarea proiectului „Program 

de intervenţii integrate pentru şomeri – certitudinea unui viitor durabil” se modifică 

după cum urmează: 

1. Art.1 se modifică şi va avea următorul conţinut: 

„Art.1 Se aprobă punerea la dispoziţie a trei spaţii, în suprafaţă totală de 137,58 

mp., din imobilul situat în municipiul Tîrgu Mureş, str. Primăriei, nr. 2, pentru 

proiectul Program de intervenţii integrate pentru şomeri – certitudinea unui 

viitor durabil, pe perioada de implementare şi verificare a sustenabilităţii 

proiectului.” 

2. Anexa se modifică şi se înlocuiește cu anexa nr.1, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.II. Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.86/2013 privind aprobarea participării 

Consiliului Judeţean Mureş ca partener în proiectul „Program de intervenţii integrate 

pentru şomeri – certitudinea unui viitor durabil”, cu modificările ulterioare se modifică 

după cum urmează: 
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 1. Art.3 se modifică și va avea următorul conținut: 

 “Art.3. Se aprobă asigurarea de către Consiliul Judeţean Mureş a resurselor 

financiare necesare implementării Proiectului, în sumă de 767.739,62 lei, în condiţiile 

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

2. Anexa se modifică și se înlocuiește cu anexa nr.2 care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

Art.III. Art.IV din Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.49/27.03.2014 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” se modifică şi va avea următorul conţinut: 

 „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 

767.739,62 lei, din care: pentru anul I (01.04.2014 – 31.03.2015) suma de 455.966,25 

lei şi pentru anul II suma de 311.773,37 lei (01.04.2015 – 30.09.2015), sume ce 

urmează a fi recuperate în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor.  

Art.IV. Se mandatează domnul Ciprian Dobre, Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, 

să semneze Acordul de parteneriat menţionat la pct.2 al art.II din prezenta hotărâre. 

Art.V. Prezenta hotărâre se comunică: Consiliului Judeţean Buzău, Direcţiei de 

Dezvoltare Regională şi Implementare Proiecte şi Direcţiei Economice din aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, care răspund de aducerea sa la îndeplinire.  

 

 

 

PREŞEDINTE                             Contrasemnează 

Ciprian Dobre                                    SECRETAR 

                Paul Cosma 
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Nr. 15.295/4.09.2014 

Dosar VI D/1 

 

Expunere de motive 

privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş 

nr.75/27.05.2014 privind punerea la dispoziţie a unor spaţii din imobilul 

ce aparţine domeniului public judeţean, situat în municipiul Tîrgu Mureş, 

str.Primăriei, nr. 2, pentru implementarea proiectului „Program de 

intervenţii integrate pentru şomeri – certitudinea unui viitor durabil” 

 

Consiliului Judeţean Mureş derulează în calitate de partener proiectul „Program de 
intervenţii integrate pentru şomeri – certitudinea unui viitor durabil”.  

Pentru ducerea la îndeplinire a angajamentelor asumate la depunerea cererii de 
finanţare, respectiv desfăşurării activităţilor proiectului, prin Hotărârea Consiliului 
Judeţean Mureş nr.75/27.05.2014 a fost aprobată punerea la dispoziţie a două spaţii, 
în suprafaţă totală de 86,56 mp., din imobilul situat în municipiul Tîrgu Mureş, str. 
Primăriei nr.2., ce vor fi dotate din bugetul proiectului. 

La întâlnirea partenerilor proiectului, desfăşurată la Buzău în  2 – 3 septembrie a.c. 
s-a analizat graficul de desfăşurare a activităţilor proiectului, respectiv programarea 
cursurilor, constatându-se că, ţinând cont de intervalul de timp în care se vor 
desfăşura aceste cursuri, spaţiile puse la dispoziţie prin hotărârea mai sus 
menţionată nu sunt suficiente, sens în care este necesară punerea la dispoziţie a unui 
spaţiu suplimentar. 

Astfel, s-a identificat o încăpere în suprafaţă de 51,02 mp. din imediata vecinătate a 
spaţiilor anterior puse la dispoziţie care asigură un cadru optim de derulare a 
activităţilor specifice.  

Solicitarea este justificată, mai ales prin faptul că, o extindere în timp a duratei 
cursurilor în actualul spaţiu generează costuri suplimentare ale proiectului legate de 
deplasarea, cazarea, diurna lectorilor, etc.    

Având în vedere cele de mai sus, supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de 
hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş 
nr.75/27.05.2014 privind punerea la dispoziţie a unor spaţii din imobilul ce aparţine 
domeniului public judeţean, situat în municipiul Tîrgu Mureş, str. Primăriei, nr.2 
pentru implementarea proiectului „Program de intervenţii integrate pentru şomeri – 
certitudinea unui viitor durabil”. 

 

         PREŞEDINTE  

Ciprian Dobre  

   

Întocmit: Şef serviciu  

Elena Popa/1 ex.         
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