
 

 

                                                                                                
          

                                                                                         

              HOTĂRÂREA NR.130 

               din 11 septembrie 2014 

pentru aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Institutul Est European de 

Sănătate a Reproducerii în vederea organizării unui atelier de lucru al profesioniştilor cu 

rol şi atribuţii în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Având în vedere Expunerea de motive nr.15.293/4.09.2014 a Direcţiei Economice, adresa 

cu nr. 314/2014 a Institutului Est European de Sănătate a Reproducerii, precum şi avizele 

comisiilor de specialitate, 

În temeiul prevederilor art. 91, alin.(6), litera "a" şi ale art. 97, alin.(1) din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

                                                      hotărăşte: 

 Art.1. Se aprobă cooperarea între Consiliul Judeţean Mureş şi Institutul Est European de 

Sănătate a Reproducerii pentru organizarea unui atelier de lucru al profesioniştilor cu rol 

şi atribuţii în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie, în condiţiile 

prevăzute de Convenţia de cooperare cuprinsă în Anexa care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.2. Se împuterniceşte domnul Ciprian Dobre, preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, 

cu semnarea actului prevăzut la art.1.  

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice a Consiliului Judeţean Mureş şi 

Institutului Est European de Sănătate a Reproducerii, cu sediul în loc. Tîrgu-Mureş, str. 

Moldovei, nr. 1, judeţul Mureş, care răspund de aducerea sa la îndeplinire. 

   

    

PREŞEDINTE            Contrasemnează                                                                                          

Ciprian Dobre                                                          SECRETAR 

                                                                                                     Paul Cosma 

 

    

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/hot021_2011.htm#exp#exp
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                                        Nr. 15.293/4.09.2014 
                                        Dosar VI D/1 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

pentru aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Institutul Est 

European de Sănătate a Reproducerii în vederea organizării unui atelier de lucru 

al profesioniştilor cu rol şi atribuţii în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei 

în familie 

Institutul Est European de Sănătate a Reproducerii organizează în incinta 

Hotelului „Continental” din Tîrgu-Mureş, un atelier de lucru al profesioniştilor cu 

rol şi atribuţii în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie, cu 

specialişti care activează în organizaţii similare şi reprezentanţi ai autorităţilor 

publice din judeţele Mureş, Covasna, Harghita, Sibiu, în perioada 13-18 

octombrie 2014. În acest scop, Institutul Est European de Sănătate a 

Reproducerii solicită Consiliului Judeţean Mureş acordarea folosirii gratuite a 

Centrului de Perfecţionare pentru Personalul din Administraţia Publică din 

Complexul de agrement şi sport „Mureşul”, în data de 16.10.2014 şi, un sprijin 

financiar în valoare de 2.000 lei.  

Beneficiind de suportul financiar dar şi de bogata experienţă a partenerilor 

germani (Aktion Mensch prin Diakonia Rheinland-Westfalen) s-a creat, în anul 

2013, prima Reţea de unităţi pentru prevenirea şi combaterea violenţei în 

familie din România, care reuneşte în județele Mureş, Brașov, Sibiu, Covasna şi 

Harghita, centre de primire în regim de urgenţă şi centre de recuperare pentru 

victimele violenţei în familie. Această reţea este coordonată de către Institutul 

Est European de Sănătate a Reproducerii, şi constituie un exemplu de bună 

practică pentru toţi ceilalţi furnizori de servicii sociale dedicate asistenţei 

cazurilor de violenţă în familie. În fapt, Centrul de Prevenire, Monitorizare şi 

Combatere a Violenţei în Familie Mureş constituie punctul focal ce a stat la baza 

formării reţelei informale de cooperare şi desfăşurare a activităţi de instruire 

pentru specialiştii care îşi desfăşoară activitatea în unităţiile pentru prevenirea 

şi combaterea violenţei în familie. 

 

Ca urmare a consultărilor avute între reprezentanţii Institutului Est European de 

Sănătate a Reproducerii, consultantul pentru promovarea drepturilor femeilor 

din cadrul partenerului Diakonia Rheinland-Westfalen-Lippe din Germania, 

respectiv cu reprezentanţii Consiliului Judeţean Mureş şi cei ai Direcției de 

Asistență Socială și Protecţia Copilului Mureş, a fost unanim acceptată ideea ca 

următoarea întâlnire a Reţelei de Adăposturi să fie organizată în luna octombrie 

în Tîrgu- Mureș, în scopul transferului de bune practici, creşterea vizibilităţii 

parteneriatului public-privat din județul Mureş, care promovează şi susţine  
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financiar serviciile specializate de protecţie a victimelor şi de asistare a 

agresorilor familiali, precum şi conceperea unor proceduri comune de lucru 

pentru situaţiile ce vizează relaţionarea şi referirea de cazuri între unităţile 

pentru prevenirea şi combaterea violenţei, la nivelul rețelei. 

 

Astfel, partenerii în iniţierea şi organizarea evenimentului au agreat că îşi vor 

oferi reciproc sprijin şi asistenţă în organizarea evenimentului din săptămâna 

13-17 octombrie 2014, prin activităţi comune de informare a comunităţii asupra 

fenomenului de violenţă în familie şi a consecinţelor lui dramatice imediate şi 

pe termen lung, prin implicare în vederea susţinerii întâlnirii de nivel regional, 

în cadrul căreia va fi organizat un atelier de lucru cu profesioniştii cu rol şi 

atribuţii în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie care activează 

în judeţul Mureş la Centrul de Perfecţionare pentru Personalul din Administraţia 

Publică din Complexul de agrement ş sport Mureşul, cu formatori experţi din 

cadrul Institutului Est European de Sănătate a Reproducerii şi ai 

Compartimentului de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii din cadrul 

Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş. 

 

În acest sens, considerându-se că prin diversitatea evenimentelor, atât cele cu 

caracter unic cât şi cele multivalorice, se construieşte distincţia care conferă 

judeţului Mureş, una din multiplele posibilităţi de afirmare şi dezvoltare, în baza 

prevederilor art.91 alin.(6) lit. a din Legea nr.215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, potrivit cărora consiliile judeţene pot încheia 

convenţii de colaborare cu alte persoane juridice în vederea finanţării şi 

realizării unor acţiuni comune, propunem spre aprobare participarea Consiliului 

Judeţean Mureş la organizarea unui atelier de lucru al profesioniştilor cu rol şi 

atribuţii în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie, potrivit 

convenţiei şi proiectului de hotărâre alăturat. 

 

                                           

                             PREŞEDINTE                                                               DIRECTOR EXECUTIV 
                             Ciprian Dobre                                                                         Bartha Iosif 
                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 Întocmit: Mihaela Iordache, consilier 
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