
 

``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````       ```````````   1/1 
  

 

                HOTĂRÂREA NR.143 
din 22 noiembrie 2018 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.120/24.10.2018 privind 

aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între Autoritatea Naţională pentru 

Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Mureş, în vederea implementării proiectului  

„Sprijinul pentru consolidarea reţelei de asistenţi maternali” 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând expunerea de motive nr. 45516/15.11.2018 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Mureş, raportul de specialitate al Direcției Juridice și Administrație 

Publică, precum şi avizul comisiilor de specialitate, 

În considerarea adresei nr.43966/01.11.2018 a Autorității Naţionale pentru Protecţia 

Drepturilor Copilului şi Adopţie, 

În temeiul art. 91 alin (1), lit.d), alin.(5) lit.a), pct.2 şi al art.97 alin.(1) din Legea 

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

completările ulterioare,  

hotărăşte: 

Art.I. Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.120/24.10.2018 se modifică, după cum 

urmează:  

1. Titlul hotărârii se modifică și va avea următorul cuprins:  

”aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între Autoritatea Naţională pentru 

Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Mureş, în vederea implementării proiectului ”Team-Up: Progres în 

calitatea Îngrijirii Alternative a Copiilor” – cod 127169.” 

2. Art.1 se modifică și va avea următorul cuprins:  

”Se aprobă încheierea Acordului de parteneriat între Autoritatea Naţională pentru 

Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Mureş, în vederea implementării proiectului ”Team-Up: Progres în 

calitatea Îngrijirii Alternative a Copiilor” – cod 127169.” 

3. Art.2 se modifică și va avea următorul cuprins:  

”Se aprobă contribuția proprie a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Mureș la cheltuielile totale ale proiectului, reprezentând 2% din bugetul total 

preconizat pe 5 ani pentru Județul Mureș, în sumă de 815.653,25 lei”. 

Art.II. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Mureș care răspunde de aducerea sa la îndeplinire. 

 

   PREŞEDINTE                                                                                               Contrasemnează                                Contrasemnează                                

   Peter Ferenc                                                                              SECRETAR

                                                                                                       Paul Cosma   



 

 
                                  

EXPUNERE DE MOTIVE 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 

120/24.10.2018 privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat 

între Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi 

Adopţie şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Mureş, în vederea implementării proiectului                               

’’Sprijinul pentru consolidarea reţelei de asistenţi maternali’’ 

 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 120/24.10.2018 s-a aprobat încheierea 

Acordului de parteneriat între Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor 

Copilului şi Adopţie şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş, 

în vederea implementării proiectului ’’Sprijinul pentru consolidarea reţelei de asistenţi 

maternali’, precum și bugetul preconizat pe 5 ani pentru derularea proiectului. 

Văzând adresa nr.43966/01.11.2018 a Autorității Naţionale pentru Protecţia Drepturilor 

Copilului şi Adopţie, se impune modificarea denumirii și a bugetului proiectului, și 

anume: 

- denumirea corectă a proiectului va fi: ”Team-Up: Progres in Calitatea Îngrijirii 

Alternative a Copiilor” - cod 127169. 

- bugetul total preconizat pe 5 ani al proiectului pe raza județului Mureș este 

40.782.328,25 lei din care, iar contribuția proprie a DGASPC Mureș de 2% este 815.653,25 

lei. 

Având în vedere cele de mai sus, supunem aprobării Consiliului Judeţean Mureş proiectul 

de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 120/24.10.2018 

privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între Autoritatea Naţională pentru 

Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Mureş, în vederea implementării proiectului ’’Sprijinul pentru 

consolidarea reţelei de asistenţi maternali’’, inclusiv cofinanțarea necesară pentru 

derularea proiectului.  

 

PREŞEDINTE DIRECTOR GENERAL 

PÉTER FERENC MIKLEA HAJNAL KATALIN 

 

 

Nr. 45516/15.11.2018 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean 

Mureș nr. 120/24.10.2018 privind aprobarea încheierii Acordului de 

parteneriat între Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului 

şi Adopţie şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Mureş, în vederea implementării proiectului ’’Sprijinul pentru consolidarea 

reţelei de asistenţi maternali’’ 

 

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

expunerea de motive a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Mureș nr.45516/15.11.2018 și raportul de specialitate al Direcției Juridice și 

Administrație Publică, 

În considerarea prevederilor 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: 

Prin Hotărârea nr.120/24.10.2018 Consiliul Județean Mureș a aprobat încheierea 

Acordului de parteneriat între Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor 

Copilului şi Adopţie şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Mureş, în vederea implementării proiectului ’’Sprijinul pentru consolidarea reţelei de 

asistenţi maternali’’. De asemenea prin același act administrativ s-a aprobat și bugetul 

preconizat pe 5 ani pentru derularea proiectului, precum și contribuția proprie a 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș de 2% în cuantum de 

110.532,2 lei. 

Prin adresa nr.43966/01.11.2018, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor 

Copilului şi Adopţie comunică proiectul de Acord de parteneriat, ce urmează a fi 

încheiat, potrivit căruia au intervenit modificări față de forma aprobată inițial, în ceea 

ce privește denumirea proiectului prevăzut la art.2 din acord, respectiv a bugetului 

proiectului și implicit a contribuției financiare proprii. 

Din această perspectivă  se impune modificarea denumirii proiectului din ’’Sprijinul 

pentru consolidarea reţelei de asistenţi maternali’’ în ”Team-Up: Progres în calitatea 

Îngrijirii Alternative a Copiilor” –cod 127169.  

De asemenea, având în vedere prevederile art.4 alin.(2) din acord, care reglementează 

cuantumul cheltuielilor cu care se angajează partenerii în vederea desfășurării 

activităților în conformitate cu cererea de finanțare, se impune modificarea bugetului 

proiectului preconizat pe 5 ani aprobat inițial, la suma de 40.782.328,25 lei, din care 

contribuția proprie a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş 

de 2% se va majora la suma de 815.653,25 lei. 

 

   Nr. 24776/15.11.2018 

   Dosar nr. VI/D/1 
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Potrivit prevederilor art.9 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei 

generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, aprobat prin  H.G. nr.797/2017, 

finanţarea D.G.A.S.P.C. se asigură din bugetele locale ale judeţelor. 

Analizând clauzele Acordului de parteneriat suspus 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. 

Precizăm totodată că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea prevederilor 

art.81-82, coroborate cu cele ale 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.(5), lit.”a”, 

pct.5 din Legea nr.215/2001, apreciem că proiectul de hotărâre pentru modificarea 

Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 120/24.10.2018 privind aprobarea încheierii 

Acordului de parteneriat între Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor 

Copilului şi Adopţie şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Mureş, în vederea implementării proiectului ’’Sprijinul pentru consolidarea reţelei de 

asistenţi maternali’’, poate fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Judeţean 

Mureş.  

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeș 
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