HOTĂRÂREA NR. 37
din 30 martie 2017
privind aprobarea cooperării între Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia One
Health – New Medical Concept pentru implementarea Conceptului Global
ONE- HEALTH – o sănătate pentru Oameni, Animale şi Mediu

Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând expunerea de motive nr.6101/23.03.2017 a Direcţiei Juridice şi Administraţie
Publică, Acordul de parteneriat nr.22/20.02.2017, precum şi avizul comisiilor de
specialitate,
Având în vedere prevederile:
- art.91 alin (1) lit. „e” coroborate cu cele ale alin.(6) lit. „a” din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
În temeiul prevederilor art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
hotărăşte:

Art.1. Se aprobă cooperarea între Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia One Health –
New Medical Concept pentru implementarea Conceptului Global ONE- HEALTH – o
sănătate pentru Oameni, Animale şi Mediu, conform acordului de parteneriat cuprins
în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Asociaţiei One Health – New Medical Concept.
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EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea cooperării între Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia
One Health – New Medical Concept pentru implementarea Conceptului
Global ONE- HEALTH – o sănătate pentru Oameni, Animale şi Mediu

Asociaţia One Health – New Medical Concept are ca scop realizarea şi
implementarea în România a noului concept medical global ONE HEALTH – o
sănătate pentru Oameni, Animale şi Mediu şi tot ce condiţionează alimentaţia,
nutriţia şi ocupaţionalul sub deviza profilaxia primară a vieţii, în conformitate cu
normele internaţionale ale practicii, în contextul general de medicină.
Prin prezentul acord se urmăreşte stabilirea cadrului legal de cooperare între
părţi în vederea implementării acestui concept precum şi dezvoltarea unor
proiecte comune privitor şi la alte obiective specifice consiliului judeţean privind
sănătatea şi bunăstarea populaţiei judeţului Mureş.
La iniţierea prezentului acord, partenerii convin ca o primă acţiune la care
participă împreună să fie Proiectul „Înlăturarea factorilor de risc privind
îmbolnăvirile grave declanşate pe teritoriul judeţului Mureş de unele insecte
(ţânţari şi căpuşe) cât şi unele animale (şobolani şi porumbei).
Realizarea proiectului se va derula în două etape:
I. Elaborarea unui Studiu-Raport de necesitate pentru judeţul Mureş, şi
II. Dezvoltarea proiectului în diverse localităţi.
Participarea, modul de susţinere de către parteneri şi derularea proiectelor va fi
stabilită în funcţie de interesul, expertiza şi disponibilitatea fiecăruia, prin acte
adiţionale la acordul de parteneriat, a căror aprobare va fi supusă aceluiaşi
regim de aprobare ca al actului iniţial.
Având în vedere că printre competenţele legale ale consiliului judeţean se află şi
susţinerea serviciului public privind sănătatea, prin instituţii pe care le
tutelează, raportat la oportunitatea promovării şi realizării în comun a unor
acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public judeţean, deşi acordul de
parteneriat a fost semnat la data de 20.03.2017, acesta produce efecte doar sub
condiţia aprobării de către Consiliul Judeţean Mureş, prin hotărâre.
Din perspectiva celor mai sus arătate şi în considerarea prevederilor art.91 alin.
(1) lit. „e” coroborate cu cele ale alin. (6) lit. „a”, din Legea 215/2001 privind
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administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, care conferă autorităţii publice judeţene posibilitatea de a se asocia,
inclusiv cu persoane juridice române sau din străinătate, inclusiv parteneri din
societatea civilă, în vederea realizării în comun a unor proiecte de interes public
judeţean, propunem spre dezbatere şi aprobare acordul de parteneriat privind
cooperarea între Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia One Health – New Medical
Concept, în vederea realizării şi implementării în România a noului concept
medical global ONE HEALTH – o sănătate pentru Oameni, Animale şi Mediu,
conform proiectului de hotărâre anexat.
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