HOTĂRÂREA NR.52
din 31 martie 2020
privind aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Județean Mureș și Fundația Culturală
Czegei Wass pentru implementarea proiectului ”Centrul de îngrijire intergenerațională
ENLIVEN – Lunca Mureșului”

Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând referatul de aprobare nr.7714/20.03.2020 al Președintelui Consiliului Județean
Mureș, raportul de specialitate al Serviciului administrație publică și cancelarie,
raportul Serviciului juridic, precum și avizul comisiilor de specialitate,
Având în vedere solicitarea Fundației Culturale Czegei Wass, înregistrată la Consiliul
Județean Mureș cu nr.6431/09.03.2020,
În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. „e”, coroborate cu cele ale alin. (7) lit.
„a”, precum și cele ale art. 182 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăşte:

Art.1. Se aprobă parteneriatul dintre Consiliul Județean Mureș și Fundația Culturală
Czegei Wass pentru implementarea proiectului ”Centrul de îngrijire intergenerațională
ENLIVEN – Lunca Mureșului”, conform acordului cuprins în anexă, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se împuternicește domnul Péter Ferenc, Președintele Consiliului Județean
Mureș, cu semnarea actului prevăzut la art.1.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcției juridice și administrație publică și
Fundației Culturale Czegei Wass, care răspund de aducerea ei la îndeplinire.

PREŞEDINTE
Péter Ferenc

Contrasemnează
SECRETAR GENERAL
Paul Cosma
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Nr. 7714/20.03.2020
Dosar IX.B/1

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea parteneriatului dintre Consiliul
Județean Mureș și Fundația Culturală Czegei Wass pentru implementarea
proiectului ”Centrul de îngrijire intergenerațională ENLIVEN – Lunca
Mureșului”

Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr. 6431/09.03.2020,
Fundația Culturală Czegei Wass a solicitat sprijin, fără nicio obligație financiară,
pentru implementarea proiectului ”Centrul de îngrijire intergenerațională ENLIVEN –
Lunca Mureșului”, în vederea creșterii impactului activităților proiectului și atingerea
obiectivelor stabilite de Fundație, proiect depus în cadrul Programului ”Dezvoltare
locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, finanțat din fonduri
norvegiene.
Implicarea autorității publice județene în implementarea și promovarea proiectului
presupune sprijinirea organizării evenimentului de lansare a proiectului, prin
asigurarea locației și participarea la acțiunile care vor avea loc în cadrul acestuia.
Față de cele prezentate și luând în considerare prevederile art. 173 alin. (7) lit.”a”
din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare, potrivit căreia, în exercitarea atribuţiilor
privind cooperarea interinstituţională, consiliile judeţene pot încheia convenţii de
colaborare cu parteneri din societatea civilă, în vederea realizării în comun a unor
acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public județean, supunem spre
aprobare și dezbatere, proiectul de hotărâre alăturat.

PREȘEDINTE
Péter Ferenc
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Nr.7743/20.03.2020
Dosar IX.B/1

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea parteneriatului dintre Consiliul
Județean Mureș și Fundația Culturală Czegei Wass pentru implementarea
proiectului ”Centrul de îngrijire intergenerațională ENLIVEN – Lunca Mureșului”

Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr. 6431/09.03.2020, Fundația
Culturală Czegei Wass a solicitat sprijin, fără nicio obligație financiară, pentru
implementarea proiectului ”Centrul de îngrijire intergenerațională ENLIVEN – Lunca
Mureșului”, conform acordului anexat.
Scopul acestui acord de sprijin cu Consiliul Județean Mureș este acela al asigurării
premizelor creșterii impactului activităților Proiectului și atingerea obiectivelor
stabilite de Promotorul de proiect - Fundația Culturală Czegei Wass.
Proiectul a fost depus în cadrul Programului ”Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și
creșterea incluziunii romilor”, apelul de proiecte ”Dezvoltare locală”, finanțat din
fonduri norvegiene.
Apelul de proiecte are ca obiectiv implementarea de măsuri în scopul prevenirii și
combaterii sărăciei și excluziunii sociale, care să contribuie la creșterea accesului
grupurilor defavorizate la serviciile sociale, precum și la creșterea nivelului de
satisfacție al acestora cu privire la calitatea serviciilor.
Proiectul își propune crearea unui mediu de interconectare a nevoilor persoanelor
aparținând diferitelor grupuri vulnerabile și diferitelor generații de vârstă, cu
implicarea membrilor comunității.
Centrul multifuncțional al inovației sociale se va numi ENLIVEN, iar prin acest proiect
se dorește dotarea și amenajarea clădirii în care se vor asigura servicii de locuire
pentru 56 de persoane vârstnice din comunele țintă.
Echipa de proiect împreună cu actori locali a dezvoltat, pe baza conceptului îngrijirii
intergeneraționale, un program de 12 luni în cadrul căruia vor avea loc activități
educaționale, sportive, recreative și de socializare, unde vor fi implicați copii și tineri
între 3 – 14 ani, respectiv 15 - 24 de ani, dezavantajați și nedezavantajați, familiile
lor, persoane vârstnice între 60 – 99 de ani și persoane cu dizabilități.
Programul încurajează stimularea persoanelor sub 24 de ani din grupul țintă principal
și secundar de a-și găsi misiunea în viață. În acest sens, persoanele respective vor
primi responsabilități în cadrul programului pentru a învăța ce înseamnă solidaritatea,
empatia, responsabilitatea și respectul.
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Cele mai consistente acțiuni educative în cadrul programului pilot sunt: asfterschool
organizat în centrul ENLIVEN, training despre voluntariat și economia socială de One
World Institute - având un partener și din Norvegia.
Documentarea efectelor în rândul grupurilor implicate pe parcursul celor 12 luni de
program pilot are menirea de a sta la baza studiului privind introducerea îngrijirii
intergeneraționale în sistemul de asistență socială. Prin transformarea programului
pilot într-o propunere de optimizare de politici se va asigura sustenabilitatea
proiectului și un impact echivalent cu energia investită.
Durata proiectului de la semnarea contractului de finanțare este de 2 ani.
Implicarea autorității publice județene în implementarea și promovarea proiectului
presupune sprijinirea organizării evenimentului de lansare a proiectului, prin
asigurarea locației și participarea la acțiunile care vor avea loc în cadrul acestuia.
Faţă de prevederile art. 173 alin. (7) lit.”a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
potrivit căreia, în exercitarea atribuţiilor privind cooperarea interinstituţională,
consiliile judeţene pot încheia convenţii de colaborare cu parteneri din societatea
civilă, în vederea realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de
interes public județean, apreciem că sunt întrunite condițiile legale pentru supunerea
spre dezbatere și aprobare a acestui proiect de hotărâre.

ȘEF SERVICIU
Delia Belean

Întocmit:consilier Carmen Orăşan
2ex.
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Nr. 7763/ 20.03.2020
Dosar. IX/B/1

RAPORT
la proiectul de hotărâre privind aprobarea parteneriatului dintre Consiliul
Județean Mureș și Fundația Culturală Czegei Vass pentru implementarea
proiectului „Centrul de îngrijire intergenerațională ENLIVEN – Lunca
Mureșului”

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Președintele Consiliului Judeţean Mureş, cu
referatul de aprobare nr.7714/20.03.2020 şi în considerarea celor reținute în raportul
de specialitate nr.7743/20.03.2020 al Direcţiei Juridice și Administrație Publică,
Serviciul Administrație Publică și Cancelarie,
În conformitate cu prevederile art.45 alin.(4) din Regulamentul de organizare și
funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr.115 din
26.09.2019, 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:
În adoptarea actului administrativ sunt incidente prevederile art. 173 alin.(1) lit. „e”,
coroborate cu cele ale alin.(7) lit. „a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul administrativ.
Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.6431/09.03.2020, Fundația
Culturală Czegei Vass, solicită sprijin pentru implementarea proiectului „Centrul de
îngrijire intergenerațională ENLIVEN – Lunca Mureșului”, în vederea creșterii
impactului activităților din cadrul proiectului, precum și în vederea atingerii
obiectivelor stabilite de fundație în proiectul care face parte din Programul
„Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, finanțat din
fonduri norvegiene.
Implicarea autorității publice județene în implementarea și promovarea proiectului,
nu va fi una financiară, presupunând doar sprijinirea organizării evenimentului de
lansare a proiectului, prin asigurarea locației și participarea la acțiunile care vor avea
loc în cadrul acestuia.
Analizând conținutul acordului de parteneriat supus aprobării, apreciem că acesta
respectă dispozițiile legale în considerarea cărora urmează a fi încheiat, respectiv se
circumscrie competențelor și atribuțiilor legale ale părților semnatare.
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În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității publice,
arătăm că, în considerarea prevederilor art.173 alin.(1) lit. „e” din Ordonanța de
Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, consiliul județean
exercită atribuții privind cooperarea interinstituţională pe plan intern și extern, sens
în care, potrivit alin.(7) lit.„a” al aceluiași text de lege, hotărăşte în condiţiile legii,
cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române ori străine, inclusiv cu
parteneri din societatea civilă, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor
acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public judeţean.
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.
Față de argumentele anterior expuse, opinăm că proiectul de hotărâre privind
aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Județean Mureș și Fundația Culturală
Czegei
Vass
pentru
implementarea
proiectului
„Centrul
de
îngrijire
intergenerațională ENLIVEN – Lunca Mureșului”, îndeplineşte condiţiile legale pentru
a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Judeţean Mureş, ulterior avizării
de către comisiile de specialitate nominalizate în condițiile art.136 alin.(4) din OUG
nr.57/2019 privind Codul administrativ.

DIRECTOR EXECUTIV
Genica Nemeș

Întocmit: Szoverfi Gabriella /2 ex.
Verificat: Adriana Farkas –Şef Serviciu
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