
 

 

                                                                          

HOTĂRÂREA NR.89 

din 16 iulie 2015 

pentru aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Judeţean Mureş, Asociaţia 

Asistenţă şi Programe pentru Dezvoltare Durabilă – Agenda 21 şi Agenţia Naţională 

a Funcţionarilor Publici privind derularea proiectului „Guvernare incluzivă” 

 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr.11797/9.07.2014 a Direcţiei Juridice şi 

Administraţie Publică, adresa nr.27364/12.06.2015 a Agenţiei Naţionale a 

Funcţionarilor Publici, precum şi avizele comisiilor de specialitate,   

În temeiul prevederilor art.91 alin.(6) lit. „a”, precum şi al art.97 din Legea 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare,  

  

hotărăşte: 

 

Art.1. Se aprobă parteneriatul dintre Consiliul Judeţean Mureş, Asociaţia Asistenţă 

şi Programe pentru Dezvoltare Durabilă - Agenda 21  şi Agenţia Naţională a 

Funcţionarilor Publici, conform protocolului cuprins 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 Asociaţiei Asistenţă şi Programe pentru 

Dezvoltare Durabilă - Agenda 21, Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici și 

Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică din cadrul Consiliului Judeţean Mureş, 

care răspund de aducerea sa la îndeplinire. 

 

PREŞEDINTE 

Ciprian Dobre 

 

Contrasemnează 

SECRETAR 

Paul Cosma 

 

 

 



 

 

 

 

 

Expunere de motive 

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea parteneriatului dintre Consiliul 

Judeţean Mureş, Asociaţia Asistenţă şi Programe pentru Dezvoltare Durabilă 

– Agenda 21 şi Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici privind derularea 

proiectului „Guvernare incluzivă” 

   

 
  

Prin adresa înregistrată la Consiliul Judeţean Mureş cu nr. 27364/12.06.2015, 

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi Asociaţia Asistenţă şi Programe pentru 

Dezvoltare Durabilă – Agenda 21 ne-a adresat invitaţia de a ne implica în calitate 

de partener local în cadrul proiectului „Guvernare incluzivă”, care urmează să se 

desfăşoare în cadrul a 20 de instituţii/autorităţi publice din judeţele Mureş, 

Buzău, Călăraşi, Cluj şi Dolj. 

 

Proiectul, finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 – CORAI, program 

finanţat de Granturile SEE 2009 – 2014 şi administrat de Fondul Român de 

Dezvoltare Socială, este iniţiat de Asociaţia Asistenţă şi Programe pentru 

Dezvoltare Durabilă – Agenda 21, în parteneriat cu Agenţia Naţională a 

Funcţionarilor Publici şi se va desfăşura în perioada 30 aprilie 2015 – 30 aprilie 

2016. 

 

Proiectul se înscrie în obiectivele Programului de guvernare pentru perioada 2013 

– 2016 şi vizează iniţiative menite să răspundă mai bine problemelor cu care se 

confruntă grupurile dezavantajate, având ca prioritate grupurile vulnerabile cu 

risc de discriminare multiplă: tineri, femei, grupuri etnice în special etnici romi, 

rezidenţi în mediul rural. 

 

Scopul proiectului este reducerea excluziunii sociale şi prevenirea discriminării 

grupurilor dezavantajate în judeţele Mureş, Buzău, Călăraşi, Cluj şi Dolj, prin 

colaborarea dintre autorităţi publice şi societatea civilă.  

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 
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 Dezvoltarea în cele 5 judeţe incluse în proiect a unor planuri de acţiune, 

metodologii şi instrumente menite să asigure grupurilor vulnerabile, cu risc ridicat 

de excludere şi marginalizare socială, exercitarea drepturilor lor de participare la 

actul de guvernare la nivel local, la procesele decizionale care le afectează viaţa 

şi accesul nediscriminatoriu la serviciile publice; 

 

 Instruirea a 125 factori de decizie şi specialişti din cadrul a 20 de instituţii şi 

autorităţi publice locale şi din 5 ONG-uri pentru a acţiona în parteneriat în 

vederea realizării guvernării incluzive în cele 5 judeţe incluse în proiect; 

 Constituirea a 6 structuri non-formale (reţele), una la nivel naţional şi 5 la 

nivel judeţean, care să asigure accesul egal al cetăţenilor, inclusiv al grupurilor 

dezavantajate, la actul de guvernare şi monitorizare a politicilor publice. 

 

Activităţile prevăzute a se desfăşura în cadrul proiectului „Guvernare incluzivă” 

sunt cuprinse în protocolul de parteneriat înaintat spre aprobare şi sunt finanţate 

prin proiect, Consiliul Judeţean Mureş neavând obligaţii financiare în derularea 

acestuia. Consiliul Judeţean Mureş va răspunde de realizarea activităţilor la nivel 

local în conformitate cu Anexa 1 la protocolul de parteneriat, obligaţiile sale 

constând în principal în următoarele: 

 desemnarea unei persoane responsabile pentru proiect - coordonatorul local, 

care să facă parte din echipa extinsă de coordonare a proiectului; 

 formarea unei echipe de lucru în cadrul instituţiei (3-4 persoane); 

 pregătirea evenimentului de lansare la nivel local al proiectului, prin 

asigurarea spaţiului pentru întâlnire, asigurarea participării funcţionarilor publici 

şi a mass - mediei locale; 

 acordarea suportului necesar desfăşurării activităţii de aplicare a 

chestionarelor de către voluntari prin facilitarea realizării interviurilor, facilitarea 

accesului la informaţii, acordarea unui spaţiu pentru întâlnirile voluntarilor; 

 colaborarea cu ONG-urile locale şi cu voluntarii în organizarea şi realizarea 

campaniei non-discriminare; 

 desemnarea funcţionarilor publici care să participe la programul de formare;   

 participarea la organizarea dezbaterilor publice privind Planurile de Acţiune 

Locală de Incluziune Socială.  

Toate cheltuielile de participare ale partenerilor locali sunt asigurate prin bugetul 

proiectului.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Faţă de prevederile art. 91 alin.(6) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, potrivit cărora consiliile judeţene pot încheia convenţii de cooperare 

cu alte persoane juridice, în vederea realizării în comun a unor acţiuni de interes 

public judeţean, supunem spre aprobare parteneriatul dintre Consiliul Judeţean 

Mureş, Asociaţia Asistenţă şi Programe pentru Dezvoltare Durabilă – Agenda 21 şi 

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici privind derularea proiectului 

„Guvernare incluzivă”, potrivit proiectului de hotărâre alăturat. 

Ca răspuns la ad 

 

 

 

 

 

resa dvs. na’[fProgramuRO10-CORAI,desemnansare a acestuia, care  

PREŞEDINTE 

Ciprian Dobre 

                            DIRECTOR EXECUTIV 

                      Genica Nemeş 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit:consilier Carmen Orăşan 

Verificat: şef serviciu Delia Belean 

 


