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HOTĂRÂREA NR. 64 
din 30 mai 2019 

privind aprobarea Programului acţiunilor economico – sociale coordonate de 

Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2019 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând expunerea de motive nr. 12360 din 24.05.2019 a Președintelui Consiliului 

Județean Mureș, raportul de specialitate al Direcţiei dezvoltare regională, 

implementare proiecte, raportul Serviciului juridic, precum şi avizul comisiilor de 

specialitate, 

În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1), lit. b) şi alin. (3), lit. d), precum şi ale art. 

97 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

hotărăşte: 

Art.1. Se aprobă Programul acţiunilor economico – sociale coordonate de Consiliului 

Judeţean Mureş pe anul 2019, conform anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.2. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspund direcţiile de 

specialitate din aparatul propriu şi instituţiile subordonate Consiliului Judeţean 

Mureş. 

 

 

p. PREŞEDINTE                                                                                  Contrasemnează                                                               

Alexandru Cîmpeanu                                                                                  SECRETAR                                                    

VICEPREȘEDINTE                                                                                      Paul Cosma 
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Nr. 12360/24.05.2019 

Dosar ______________________ 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind aprobarea Programului acţiunilor economico-sociale coordonate de 

Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2019 

 

  

 

În conformitate cu prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, autorităţile publice au sarcina 

de a adopta strategii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială a 

judeţului. Acestea sunt importante atât pentru dezvoltarea economico-socială 

armonioasă a judeţului, cât şi pentru accesarea fondurilor puse la dispoziţie de 

Uniunea Europeană şi utilizarea lor în mod eficient. 

În acest sens, în spiritul direcțiilor de acțiune cuprinse în Planul de dezvoltare a 

județului Mureș pentru perioada 2014-2020, a fost elaborat Programul acţiunilor 

economico-sociale din coordonarea Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2019, finanțat 

din bugetul Consiliului Judeţean Mureş, aprobat prin Hotărârea nr. 44 din 17.04.2019, 

și din fonduri externe nerambursabile. Activitățile din program vor fi cuprinse în 

”Planul de acțiuni pe anul 2019”, elaborat la nivelul Instituției Prefectului-Județul 

Mureș, pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare 2018-2020, 

adoptat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 1/2018. 

Pentru anul 2019, ca în fiecare an, direcţiile de specialitate ale Consiliului judeţean 

şi instituţiile subordonate acestuia, propun programe proprii de acţiune, structurate 

după cum urmează: 

1.Programul de investiţii şi reparaţii al Consiliului Judeţean Mureş şi al instituţiilor 

subordonate;  

2.Programul lucrărilor de drumuri din fonduri bugetare; 

3.Programul de informatizare a administraţiei publice locale; 

4.Programul colaborărilor externe; 

5.Programul pentru acordarea de finanţări nerambursabile din bugetul public al 

judeţului Mureş pentru anul 2019, în domeniile: cultură, culte, sport, activități de 

tineret şi asistenţă socială 

6.Programul privind dezvoltarea turismului în judeţul Mureş; 

7.Programul de comunicare privind fondurile europene;  

8.Programul de comunicare publică al Consiliului Judeţean Mureş;  

9.Programul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş; 

10.Programul acţiunilor culturale ale instituţiilor de cultură subordonate Consiliului 

judeţean. 
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Programul acţiunilor economico-sociale din coordonarea Consiliului Judeţean Mureş 

pe anul 2019, se doreşte a fi unul pragmatic care urmează să fie monitorizat şi 

evaluat pe parcursul derulării lui şi reprezintă o inventariere a acţiunilor care vor fi 

întreprinse pentru dezvoltarea economico-socială a judeţului Mureş în anul 2019. 

Desigur, în măsura în care se consideră necesar, el poate fi completat cu noi 

propuneri. 

Având în vedere cele arătate mai sus, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre 

privind aprobarea Programului acţiunilor economico-sociale din coordonarea 

Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2019. 

 

     

PREŞEDINTE,                    

Péter Ferenc                                                                      
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Nr. 12361/24.05.2019 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea Programului acţiunilor economico-sociale coordonate de 

Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2019 

 

 

În conformitate cu prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, autorităţile publice au sarcina 

de a adopta strategii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială a 

judeţului. Acestea sunt importante atât pentru dezvoltarea economico-socială 

armonioasă a judeţului, cât şi pentru accesarea fondurilor puse la dispoziţie de 

Uniunea Europeană şi utilizarea lor în mod eficient. 

În acest sens, în spiritul direcțiilor de acțiune cuprinse în Planul de dezvoltare a 

județului Mureș pentru perioada 2014-2020, a fost elaborat Programul acţiunilor 

economico-sociale din coordonarea Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2018, finanțat 

din bugetul Consiliului Judeţean Mureş, aprobat prin Hotărârea nr. 44 din 17.04.2018, 

și din fonduri externe nerambursabile. Activitățile din program vor fi cuprinse în 

”Planul de acțiuni pe anul 2019”, elaborat la nivelul Instituției Prefectului - Județul 

Mureș, pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare 2018-2020, 

adoptat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 1/2018. 

Pentru anul 2019, ca în fiecare an, direcţiile de specialitate ale Consiliului judeţean 

şi instituţiile subordonate acestuia, propun programe proprii de acţiune, structurate 

după cum urmează: 

 

1. Programul de investiţii şi reparaţii al Consiliului Judeţean Mureş şi al 

instituţiilor subordonate 

Programul cuprinde lucrările necesare pentru desfăşurarea în bune condiţii a 

activităţii curente a instituţiilor. Lucrările cuprinse în acest program se referă la 

bunurile care fac parte din domeniul public al judeţului Mureş. Sursa de finanţare a 

programului este bugetul local în primul rând, iar în completare veniturile proprii ale 

instituțiilor subordonate. Suma alocată pentru anul 2019 este de 133.794.000 lei 

pentru investiții și suma de 6.540.000lei pentru reparații. 

Direcţia de Dezvoltare Regională şi Implementare Proiecte desfăşoară activităţi 

specifice identificării surselor de finanţare pentru nevoile de dezvoltare aferente 

perioadei de programare financiară 2014-2020, respectiv implementării de proiecte 

și monitorizării celor finalizate. 

La capitolul 1 se regăsește în anexă lista proiectelor cu finanțare nerambursabilă, 

după cum urmează: 



    2/6 

 

Nr. 
crt. 

Capitol Proiect LIDER PROIECT 

Total 
cheltuieli 
estimate 
aferente 

Consiliului 
Judeţean 

Mureş 

2019 

1 51 
ISO 9001-2015: Dovada calităţii în 
activitatea Consiliului Judeţean 
Mureş 

CJM 617.188 525.000 

2 51 Spunem NU Corupției! CJM 401.276 396.000 

3 67 Parc auto pentru sporturi cu motor CJM 55.432.536 1.939.000 

4 67 
Reabilitarea Muzeului de Ştiinţele 
Naturii Tîrgu Mureş 

CJM 11.274.559 3.975.000 

5 67 Reabilitarea Palatului Culturii CJM 6.515.144 3.070.000 

6 68 
TEAM-UP: Progres în calitatea 
îngrijirii alternative a copiilor 

AUTORITATEA 
NAŢIONALĂ 

PENTRU 
PROTECŢIA 

DREPTURILOR 
COPILULUI ŞI 

ADOPŢIE 

40.782.328 551.000 

7 68 
VENUS - Împreună pentru o viață în 
siguranță! 

AGENŢIA 
NAŢIONALĂ 

PENTRU 
EGALITATEA DE 

ŞANSE ÎNTRE 
FEMEI ŞI 
BĂRBAŢI 

1.137.175 343.000 

8 70 
Fazarea proiectului Extinderea şi 
reabilitarea infrastructurii de apă şi 
apă uzată în judeţul Mureş 

SC COMPANIA 
AQUASERV SA 

1.730.141 708.000 

9 74 
Sistem de management integrat al 
deşeurilor solide în judeţul Mureş  

CJM 201.960.029 1.325.000 

10 84 

Modernizarea drumurilor judeţene DJ 
151B şi DJ 142, Ungheni (DN 15) – 
Mica – Târnăveni (DN 14A) - judeţul 
Mureş 

CJM 140.789.981 824.000 

11 84 Reabilitare DJ 106 Agnita-Sighişoara CJ SIBIU 52.052.863 501.000 

12 84 

Amenajare acostamente și șanturi pe 
drumul județean DJ 135 Tg. Mures-
Miercurea Nirajului-Sărățeni-limita 
jud. Harghita, km 1+900-10+350 

CJM 16.747.704 3.725.000 

13 84 Modernizare drum Oarba de Mureş CJM 2.358.850 1.300.000 

14 84 
Îmbrăcăminţi uşoare bituminoase pe 
DJ 136 Sângeorgiu de Pădure - Bezid-
lim. jud. Harghita 

CJM 8.100.000 5.100.000 

15 84 

Îmbrăcăminți ușoare bituminoase pe 
un tronson din DJ134 Fântânele – 
Vețca - intersecție DN 13C (fost DJ 
137) 

CJM 12.500.000 2.400.000 

16 84 

Îmbrăcăminte bituminoasă ușoară pe 
DJ153G Sânger (DJ151) - Papiu Ilarian 
- Iclănzel (DJ152A), km 14+380-
17+180, jud. Mureș 

CJM 13.800.000 3.300.000 

17 84 

Îmbrăcăminte bituminoasă ușoară pe 
DJ153G Sânger (DJ151) - Papiu Ilarian 
- Iclănzel (DJ152A), km 9+800-
12+400, jud. Mureș 

CJM 11.200.000 1.400.000 

18 68 Servicii rezidenţiale tip CTF  DGASPC Mureș 5.907.200 3.008.000 

19 68 Servicii rezidenţiale  DGASPC Mureș 408.000 204.000 

20 68 Servicii asistent maternal profesionist DGASPC Mureș 354.000 177.000 
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Nr. 
crt. 

Capitol Proiect LIDER PROIECT 

Total 
cheltuieli 
estimate 
aferente 

Consiliului 
Judeţean 

Mureş 

2019 

21 68 
Servicii de dezvoltare a deprinderilor 
de viaţă independentă 

DGASPC Mureș 312.000 156.000 

22 68 Servicii rezidenţiale  DGASPC Mureș 2.177.600 1.089.000 

23 68 
Servicii rezidenţiale de îngrijire şi 
asistenţă 

DGASPC Mureș 331.200 166.000 

    Total 586.890.507 36.182.000 

 

2. Programul lucrărilor de drumuri din fonduri bugetare 

Programul cuprinde servicii pregătitoare aferente întreţinerii şi reparării drumurilor 

publice. Suma alocată pentru anul 2019 este de 126.986.000 lei. 

 

3. Programul de informatizare a administraţiei publice locale 

Consiliul Judeţean prevede sume importante în vederea informatizării activităţilor 

atât la nivel de consiliu judeţean, cât şi de instituţii subordonate. Suma alocată 

pentru anul 2019 este 765.000 lei. 

Prin realizarea informatizării administraţiei publice se urmăreşte obţinerea de 

performanțe precum: 

 îmbunătăţirea calităţii deciziilor 

 creşterea performanţelor şi calităţii serviciilor 

 optimizarea fluxului informaţional 

 reducerea duratei medii de prelucrare a informaţiei 

 creşterea securităţii informaţiei 

 creşterea gradului de confidenţialitate a informaţiei care nu este destinată 

publicului 

 creşterea satisfacţiei muncii curente 

 creşterea nivelului de calificare a personalului 

 

4. Programul colaborărilor externe 

Programul de Colaborări Externe al Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2019 are ca 

obiectiv general dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu structuri similare din alte 

state, cu scopul de a creşte şi consolida capacitatea administraţiei publice judeţene 

privind accesarea fondurilor europene şi bunele practici în domeniul serviciilor 

publice locale, dezvoltarea infrastructurii, turismului, dezvoltare regională durabilă.  

Programul Colaborărilor externe pe anul 2019 cuprinde capitole de primiri de invitaţi 

şi delegaţii străine, precum şi participarea reprezentaţilor Consiliului Judeţean Mureş 

la diverse manifestări internaţionale: vizite oficiale pe bază de reciprocitate, 

conferinţe, simpozioane, vizite de documentare, şedinţe ale comisiilor de 

specialitate ale Adunării Regiunilor Europei, etc.  
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Vor fi continuate şi intensificate relaţiile de colaborare cu partenerii externi 

tradiţionali ai Consiliului Judeţean Mureş, respectiv cu: Primăria Oraşului Montigny le 

Bretonneux – Franţa; Provincia Lecce din Italia; Provincia Shanxi din R.P. Chineză; 

Judeţele: Györ Moson Sopron, Zala, Szabolcs Szatmar Bereg şi Jasz-Nagykun-Szolnok 

din Republica Ungaria și Guvernoratul Missan din Republica Irak;  

 

5. Programul pentru acordarea de finanţări nerambursabile din bugetul public al 

judeţului Mureş pentru anul 2019, în domeniile: cultură, culte, sport, activități 

de tineret şi asistenţă socială 

Programul pentru acordarea de finanţări nerambursabile din bugetul public al 

judeţului Mureş pentru anul 2019, în domeniile: cultură, culte, sport şi asistenţă 

socială, a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 46/17.04.2019. 

 

6. Programul privind dezvoltarea turismului în judeţul Mureş 

Consiliul Judeţean prevede sume importante în vederea informatizării activităţilor 

atât la nivel de consiliu judeţean, cât şi de instituţii subordonate.  

Prin realizarea informatizării administraţiei publice se urmăreşte obţinerea de 

performanțe precum: 

 îmbunătăţirea calităţii deciziilor 

 creşterea performanţelor şi calităţii serviciilor 

 optimizarea fluxului informaţional 

 reducerea duratei medii de prelucrare a informaţiei 

 creşterea securităţii informaţiei 

 creşterea gradului de confidenţialitate a informaţiei care nu este destinată 
publicului 

 creşterea satisfacţiei muncii curente 

 creşterea nivelului de calificare a personalului 
În final se urmăreşte îmbunătăţirea prestigiului şi imaginii organizaţiilor 

administraţiei publice. 

 

7. Programul de comunicare privind fondurile europene 

Obiectivul principal al Programului de comunicare privind fondurile europene este 

acela de a facilita transmiterea de informaţii către cetăţenii din judeţul Mureş.  

Activităţile prevăzute pentru anul 2019, îşi propun: 

 să contribuie la creşterea gradului de cunoştinţe la nivel local şi regional cu 

privire la politicile şi programele Uniunii Europene, prin diseminarea de 

informaţii, publicaţii şi alte materiale, 

 să încurajeze participarea actorilor locali la programele comunitare, prin 

transmiterea către aceştia a unor materiale, informări, alerte de lansare a 

cererilor de finanţare, căutare de parteneri, etc. 
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8. Programul de comunicare publică al Consiliului Judeţean Mureş 

Consiliul Judeţean, în calitate de autoritate a administraţiei publice locale, 

constituită la nivel judeţean, prin activitatea sa influenţează şi interesează categorii 

largi de persoane. Pentru o informare corectă şi obiectivă a grupului ţintă, realizările 

trebuie diseminate cu operativitate prin mijloace de comunicare diverse, atât prin 

presa scrisă, on line şi audio-vizuală. 

Grupul ţintă se constituie din:  

 locuitori din mediul urban şi rural al Judeţului Mureş  

 autorităţi şi instituţii publice cu care Consiliul Judeţean Mureş colaborează  

 consilieri judeţeni, funcţionari publici din judeţul Mureş 

 organizaţii neguvernamentale din judeţul Mureş 

 mediul de afaceri din judeţul Mureş 

 structuri asociative naţionale, regionale şi internaţionale din care face parte 

Consiliul Judeţean 

 mass-media din judeţul Mureş. 

Valoarea aferentă achiziţionării de spaţii pentru publicarea materialelor de 

comunicare publică privind activitatea Consiliului Judeţean Mureş, în presa scrisă, 

presa on-line și presa audiovizuală în limbile română și maghiară, respectiv ale 

dispoziţiilor de convocare a şedinţelor ordinare şi extraordinare ale consiliului 

judeţean, hotărârilor de interes general adoptate de consiliul judeţean, anunţurilor 

şi articolelor pentru informarea publicului cu privire la programele de finanţare, 

proiectele finanţate din fonduri europene şi naţionale, strategiile consiliului 

judeţean şi alte articole de interes public pentru asigurarea transparenţei activităţii 

Consiliului Judeţean Mureş, va fi de 673.935 lei cu TVA (566.332 lei, fără TVA). 

 

9. Programul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş 

Suma alocată pentru anul 2019 este de 127.842.000 lei. 

Pentru activitățile desfășurate de Direcţia de Protecţie a Drepturilor Copilului este 

suma de 56.166.934, iar pentru activitățile desfășurate de Direcţia de Asistenţă 

Socială și Protecţia Adultului este prevăzută suma de 71.675.066 lei. 

 

10. Programul acţiunilor culturale ale instituţiilor de cultură subordonate 

Consiliului judeţean 

Acesta cuprinde activitățile propuse a fi derulate în cursul acestui an de către 

instituții de cultură subordonate după cum urmează: 

 REDACŢIA REVISTEI VATRA 

 REDACŢIA REVISTEI LÁTÓ 

 CENTRULUI JUDEŢEAN PENTRU CULTURĂ TRADIŢIONALĂ ŞI EDUCAŢIE 

ARTISTICĂ 

 TEATRUL PENTRU COPII ŞI TINERET "ARIEL" TIRGU MUREŞ 

 ANSAMBLUL ARTISTIC PROFESIONIST "MUREŞUL" 

 FILARMONICA DE STAT MUREŞ 

 MUZEUL JUDEŢEAN MUREŞ 

 BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ 
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Programul acţiunilor economico-sociale din coordonarea Consiliului Judeţean Mureş 

pe anul 2019, se doreşte a fi unul pragmatic care urmează să fie monitorizat şi 

evaluat pe parcursul derulării lui şi reprezintă o inventariere a acţiunilor care vor fi 

întreprinse pentru dezvoltarea economico-socială a judeţului Mureş în anul 2019. 

Desigur, în măsura în care se consideră necesar, el poate fi completat cu noi 

propuneri. 

Având în vedere cele arătate mai sus, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre 

privind aprobarea Programului acţiunilor economico-sociale din coordonarea 

Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2019. 

 

 

 

 

 

DIRECTOR, 

Valer Băţaga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Maior Loredana 

Verificat: Şef serviciu Suciu Călin 
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RAPORT  

privind aprobarea Programului acţiunilor economico – sociale coordonate de 

Consiliul Judeţean Mureş pe anul 2019 

 

 

 

 

 

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

expunerea de motive nr.12360/24.05.2019 şi raportul de specialitate 

nr.12361/24.05.2019 al Direcției de Dezvoltare Regională și Implementare Proiecte,  

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

funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr.172 din 

23.11.2017, am procedat la verificarea legislaţiei primare şi secundare în aplicarea 

căreia este elaborat proiectul, corespondența cu normele de competenţă incidente 

activităţii autorităţii deliberative şi respectarea normelor de tehnică legislativă, sens 

în care s-a întocmit prezentul raport, prin care precizăm următoarele: 

Din conținutul înscrisurilor care însoțesc proiectul de hotărâre reiese că, în speţă, 

sunt incidente prevederile art.91 alin.(1) lit.”b”, coroborate cu cele ale alin.(3) 

lit.”d” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

Prin Hotărârea nr.107/2014, Consiliului Județean Mureș a aprobat Planul de 

Dezvoltare al Judeţului Mureş pentru perioada 2014-2020, prin care se promovează 

prioritățile de dezvoltare ale județului Mureș. 

În spiritul direcțiilor de acțiune cuprinse în Planul de Dezvoltare al Județului Mureș 

pentru perioada 2014-2020, a fost elaborat Programul acţiunilor economico-sociale 

coordonate de Consiliul Judeţean Mureş pe anul 2019, ce urmează a fi finanțat din 

bugetul Consiliului Judeţean Mureş, aprobat prin Hotărârea nr. 44 din 17.04.2019 și 

din fonduri externe nerambursabile.  

Programul acțiunilor economico-sociale coordonate de Consiliul Județean Mureș pe 

anul 2019 a fost elaborat după analiza socio-economică a județului, identificarea 

nevoilor de dezvoltare şi având drept cadru obiectivele tematice, priorităţile de 

investiţii şi acţiunile cheie prevăzute de regulamentele privind fondurile europene şi 

Nr. 12367/24.05.2019 

Dosar. VI/D/1 
 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2005/hot24_2005.htm#exp#exp
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celelalte documente programatice la nivel naţional şi regional, cu respectarea 

Planului de Dezvoltare al Județului Mureș pentru perioada 2014-2020, precum și în 

baza propunerilor direcţiilor de specialitate ale consiliului judeţean şi ale instituţiilor 

subordonate acestuia. 

Activitățile din program vor fi cuprinse în ”Planul de acțiuni pe anul 2019”, elaborat 

la nivelul Instituției Prefectului - Județul Mureș, pentru realizarea obiectivelor 

cuprinse în Programul de Guvernare 2018-2020, adoptat prin Hotărârea Parlamentului 

României nr.1/2018. 

În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, arătăm 

că potrivit prevederilor art.91 alin.(1) lit.„b” din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

consiliul judeţean exercită atribuţii privind dezvoltarea economico-socială a 

judeţului, sens în care potrivit art.91 alin.(3) lit.”d”, în exercitarea acestor atribuţii, 

consiliul judeţean adoptă strategii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-

socială a judeţului.  

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

prevederilor art.81-82 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare. 

Din perspectiva celor mai sus arătate, apreciem că proiectul de hotărâre privind 

aprobarea Programului acţiunilor economico – sociale coordonate de Consiliul 

Judeţean Mureş pe anul 2019, îndeplineşte condiţiile legale pentru a fi supus 

dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Judeţean Mureş. 
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