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HOTĂRÂREA NR. 100            
din 30 august 2018 

privind aprobarea cooperării între Consiliul Judeţean Mureş și Consiliul Național al 

Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România, în vederea  implementării 

proiectului „SME Academy” ID 117398, finanțat din POCU 2014-2020 

 
 
 

Consiliul Judeţean Mureş,  

Văzând expunerea de motive nr.18229/28.08.2018 a Președintelui Consiliului 

Județean Mureș, raportul de specialitate și juridic al Serviciului Juridic din cadrul 

Direcției Juridice și Administrație Publică, precum şi avizul comisiilor de specialitate,   

În considerarea adreselor Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii 

din România, înregistrate la Consiliul Județean Mureș sub nr.15649/23.07.2018 și 

nr.16715/03.08.2018,  

În conformitate cu 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 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 și Consiliul Național al 

Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România, în vederea implementării 

proiectului „SME Academy” ID 117398, finanțat din POCU 2014-2020, conform 

protocolului de colaborare cuprins în anexă, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.2. Se împuterniceşte domnul Péter Ferenc, Preşedintele Consiliului Judeţean 

Mureş, cu semnarea actului prevăzut la art.1.  

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Juridice și Administrație Publică, care 

răspunde de aducerea sa la îndeplinire. 

 
PREŞEDINTE                                       Contrasemnează 

Péter Ferenc                                   SECRETAR 

                                                                                  Paul Cosma                     

                 



 

         

          PREŞEDINTE   

                       Nr.18229/27.08.2018  
 
                       Dosar VI/D/1 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE  

privind aprobarea cooperării între Consiliul Judeţean Mureş și Consiliul 
Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România, în vederea  
implementării proiectului „SME Academy” ID 117398, finanțat din POCU 
2014-2020 
 
 

 
Prin adresele înregistrate la Consiliul Județean sub nr.15649/23.07.2018 și 

nr.16715/03.08.2018, Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii 

din România a solicitat încheierea unui protocol în scopul sprijinirii mediului de 

afaceri și a implementării Proiectului „SME Academy” POCU/227/3/8/117398, 

proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.  

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă promovarea unei ocupări 

sustenabile și de calitate a forței de muncă din regiunile Nord Est, Centru și Sud 

Est, prin oferirea în cadrul SME Academy - pentru un număr de 600 de 

întreprinzători, manageri și angajați ai deparatamentelor de resurse umane, de 

instrumente, metode, practici standard de management al resurselor umane și 

de condiții de lucru îmbunătățite, în vederea adaptării activității la dinamica 

sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform 

SNC/domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI. Pentru Regiunea 

Centru – Centrul de implementare al proiectului fiind Tîrgu Mureș, județul 

Mureș. 

Implicarea autorității publice județene presupune diseminarea informațiilor și 

transmiterea invitației de participare în proiect către instituțiile din subordine. 

Faţă de 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, în 

exercitarea atribuţiilor privind cooperarea interinstituţională, propunem spre 

aprobare cooperarea între Consiliul Județean Mureș și Consiliul Național al 

Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România, conform proiectului de 

hotărâre alăturat. 

 

PREŞEDINTE  

Peter Ferenc 
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RAPORT DE SPECIALITATE ȘI JURIDIC 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea cooperării între Consiliul Judeţean 
Mureş și Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România, 
în vederea  implementării proiectului „SME Academy” ID 117398, finanțat din 
POCU 2014-2020 
 

 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, cu 

expunerea de motive nr.18229/27.08.2018,  

În conformitate cu prevederile art.47 alin.(4) din  Regulamentul de organizare şi 

funcţionare al Consiliului Judeţean Mureş, aprobat prin Hotărârea nr.172/23.11.2017, 

am procedat la întocmirea prezentului raport, prin care precizăm următoarele: 

Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România implementează 

Proiectul „SME Academy-POCU/227/3/8/117398, proiect finanțat în cadrul Programului 

Operațional Capital Uman 2014-2020, al cărui obiectiv general îl reprezintă promovarea 

unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă din regiunile Nord Est, Centru și 

Sud Est, prin oferirea în cadrul SME Academy - pentru un număr de 600 de 

întreprinzători, manageri și angajați ai deparatamentelor de resurse umane, de 

instrumente, metode, practici standard de management al resurselor umane și de 

condiții de lucru îmbunătățite, în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor 

economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/domeniilor de specializare 

inteligentă conform SNCDI. 

Prin adresele înregistrate la Consiliul Județean sub nr.15649/23.07.2018 și 

nr.16715/03.08.2018, Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din 

România a solicitat încheierea unui protocol în scopul sprijinirii mediului de afaceri și a 

implementării proiectului mai sus amintit.  

Implicarea autorității publice județene presupune diseminarea informațiilor și 

transmiterea invitației de participare în proiect către instituțiile din subordine. 

Analizând clauzele Protocolului de colaborare supus aprobării, apreciem că acestea 

respectă și reflectă dispozițiile legale în considerarea cărora urmează a fi încheiat, 

respectiv se circumscrie competențelor și atribuțiilor legale ale părților semnatare. 

În conformitate cu prevederile prevederile art.91 alin.(6) lit. „a " din Legea nr.215/2001 

consiliul județean hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane 

juridice române ori străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea 

finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes 

public județean. 

   Nr. 18230/27.08.2018 

   Dosar nr. VI/D/1 
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Precizăm că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea prevederilor art.80-82, 

raportate la cele ale art. 6 alin.(3) coroborat cu art. 30 din Legea nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările si 

completările ulterioare. 

Față de argumentele anterior expuse, raportat la prevederile art.91 alin.(1), lit.„e” 

coroborate cu cele ale alin.(6) lit.”a” din Legea nr.215/2001, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, apreciem că proiectul de hotărâre privind 

aprobarea cooperării între Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii 

din România și Consiliul Judeţean Mureş, în vederea implementării Proiectului „SME 

Academy” ID 117398, finanțat din POCU 2014-2020, poate fi supus dezbaterii și aprobării 

plenului Consiliului Judeţean Mureş.  

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeș 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Buta Ramona Alina / 2 ex. 
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