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HOTĂRÂREA NR. 125 
din 24 septembrie 2015 

 
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.86/12.06.2013 

privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la proiectul „Program de intervenţii 
integrate pentru şomeri – certitudinea unui viitor durabil” 

 

Consiliul Judeţean Mureş,  

Văzând expunerea de motive a Serviciului Resurse Umane nr. 18069 din 18.09.2015 pentru 
modificarea unor acte administrative în vederea implementării proiectului „Program de 
intervenţii integrate pentru şomeri – certitudinea unui viitor durabil”, 

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.86/12.06.2013 privind aprobarea participării 
Consiliului Judeţean Mureş ca partener la proiectul „Program de intervenţii integrate pentru 
şomeri – certitudinea unui viitor durabil” cu modificările şi completările ulterioare se 
modifică şi completează după cum urmează: 
1. 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 parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
2. Art.3 se modifică şi va avea următorul conţinut: 
„Se aprobă asigurarea de către Consiliul Judeţean Mureş a resurselor financiare necesare 
implementării Proiectului în sumă de 793.416,50 lei, în condiţiile rambursării/decontării 
ulterioare a cheltuielilor.” 
 
Art.II. 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”, cu modificările ulterioare 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 793.416,50 lei, din 
care: pentru anul I (01.04.2014 – 31.03.2015) suma de 333.140,55 lei şi pentru anul II suma 
de 460.275.95 lei (01.04.2015 – 30.09.2015), sume ce urmează a fi recuperate în condiţiile 
rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor.” 
 
Art.III. Se mandatează domnul Ciprian Dobre, Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, să 
semneze Acordul de parteneriat menţionat la pct.1 al art. I din prezenta hotărâre. 

Art.IV. 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 
                                   Paul Cosma 
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Nr. 18069/18.09.2015 

Dosar _________ 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş 

nr.86/12.06.2013 privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş ca 

partener la proiectul„Program de intervenţii integrate pentru şomeri –  

certitudinea unui viitor durabil” 

 

 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.86/12.06.2013 privind aprobarea 

participării Consiliului Judeţean Mureş ca partener în proiectul „Program de 

intervenţii integrate pentru şomeri – certitudinea unui viitor durabil” au fost 

aprobate: 

 participarea Consiliului Judeţean Mureş în cadrul acestui proiect; 

 încheierea acordului de parteneriat potrivit anexei la hotărâre; 

 asigurarea de către Consiliul Judeţean Mureş a resurselor financiare necesare 

implementării proiectului în sumă de 836.712 lei, în condiţiile 

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

Pe parcursul derulării contractului, au intervenit unele modificări prin act adiţional, 

sens în care acordul de parteneriat şi sumele iniţial aprobate au fost modificate prin: 

Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.49/27.03.2014, Hotărârea Consiliului 

Judeţean Mureş nr.123/11.09.2014, Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 

nr.49/27.03.2014, respectiv Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.68/27.03.2015.  

Acest contract de finanţare are ca termen de finalizare data de 4 octombrie 2015, iar 

beneficiarul proiectului, în cadrul unei întâlnirii cu partenerii, a propus înaintarea 

spre aprobarea la OIR PODRU a unui act adiţional ce vizează prelungirea cu două luni 

a contractului de finanţare. 

Propunerea este justificată în principal prin faptul că, aceasta ar permite 

partenerilor o reevaluare finală a activităţilor proiectului respectiv a cheltuielilor 

efectuate raportat la bugetul aprobat şi redirecţionarea eventualelor economii 

realizate spre unele activităţi ce se vor desfăşura în perioada de prelungire. Pe de 

altă parte ar creşte numărul beneficiarilor proiectului. 

La nivelul judeţului Mureş prelungirea programului înseamnă în fapt organizarea unei 

serii suplimentare de 15 cursanţi. Prin urmare la finalizarea programului nu vom avea 

un număr de 150 de beneficiari / cursanţi ci 165. Aceasta presupune şi unele costuri 

suplimentare, fapt pentru care se impune modificarea fluxul de numerar – respectiv 

a resurselor financiare necesare implementării proiectului asigurate de către 

Consiliul Judeţean Mureş.  
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În acest sens, faţă de fluxul de numerar aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean 

Mureş nr.68/18.06.2015, cu modificările şi completările ulterioare, de 716.316,93   

lei se propune aprobarea sumei de 793.416,50 lei - resurse financiare asigurate în 

condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor prin POS DRU DMI 5.1.  

Costurile suplimentare reprezintă: subvenţiile acordate cursanţilor înscrişi 

suplimentar în program, masa acestora, precum şi unele cheltuieli materiale sau cu 

experţii interni implicaţi în proiect. 

Consiliul Judeţean Buzău – beneficiarul proiectului, ne-a comunicat cerinţa OIR POS 

DRU Nord-Est de asumare a bugetului proiectului, aşa cum a fost modificat prin 

propunerea de act adiţional de către toţi partenerii.  

Având în vedere cele de mai sus, supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de 

hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş 

nr.86/12.06.2013 privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş ca partener 

la proiectul „Program de intervenţii integrate pentru şomeri – certitudinea unui viitor 

durabil”. 

 

 

 

         PREŞEDINTE  

Ciprian Dobre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director executiv: Valer Băţaga 

Verificat: Mara Togănel   
Întocmit: Şef serviciu  

Elena Popa/1 ex.         
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