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HOTĂRÂREA NR.63 
din 30 aprilie 2020 

 
privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 

44/31.03.2020 privind aprobarea Programului de interes public judeţean "SOLIDARIS" 
şi a convenţiei de colaborare pentru implementarea acestuia  

 
 

Văzând referatul de aprobare nr. 11172/29.04.2020 al Președintelui Consiliului Județean 

Mureș, raportul de specialitate al Direcției Economice - Compartimentul patrimoniu, 

servicii publice și guvernanță corporativă, raportul Serviciului juridic, precum şi avizul 

comisiei de specialitate,  

Având în vedere solicitarea Asociației SOLIDARIS înregistrată sub nr. 10904/2020,  

În temeiul dispozițiilor art. 173 alin. (1) lit. e), coroborate cu cele ale alin. (7) lit. a), 

precum și ale art. 135 alin. (8) şi art.182 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,  

hotărăşte:  

Art.I. Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 44/31.03.2020 privind 

aprobarea Programului de interes public judeţean "SOLIDARIS" şi a convenţiei de 

colaborare pentru implementarea acestuia, se modifică după cum urmează:  

Punctul 10, “Bugetul programului”, se modifică și va avea conținutul cuprins în anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.II. Prezenta hotărâre se comunică Societăţii Naţionale de Cruce Roşie - Filiala Mureş, 

Asociaţiei „Solidaris” Târgu Mureş, Bibliotecii Județene Mureș și Direcţiei economice din 

cadrul Consiliului Judeţean Mureş, care răspund de aducerea ei la îndeplinire.  

 

 

PREŞEDINTE                   Contrasemnează 
Péter Ferenc                 SECRETAR GENERAL  

        Paul Cosma 
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Nr. 11172/29.04.2020 

Dosar nr. IX.B/1 

 
 
 

Referat de aprobare  
privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 
44/31.03.2020 privind aprobarea Programului de interes public judeţean "SOLIDARIS" şi 
a convenţiei de colaborare pentru implementarea acestuia 
 
 
Având în vedere evoluţia situaţiei epidemiologice internaţionale determinată de 
răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi declararea „Pandemiei” de către 
Organizaţia Mondială a Sănătăţii, autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de 
a identifica măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 şi de a ține evidenţa persoanelor în 
vârstă de peste 65 de ani, fără susţinători sau altă formă de ajutor asigurându-le sprijin 
acestora în vederea minimalizării expunerii lor în afara locuinţelor. 

 
În acest context, autoritatea publică judeţeană a inițiat în parteneriat cu Asociaţia 
”Solidaris”, Societatea Naţională de Crucea Roşie din România – Filiala Mureş şi Biblioteca 
Județeană Mureș, Programul de interes public judeţean ”SOLIDARIS” care se adresează 
persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile, afectate de restricționarea circulației pe 
perioada stării de urgență, fără susţinători sau altă formă de ajutor (vârstnici, persoane cu 
dizabilităţi, aflate în izolare/autoizolare la domiciliu, etc.).  
 
În desfășurarea acestui program, Asociația ”Solidaris” a constatat că unele cheltuieli sunt 
mai mari pe anumite linii bugetare și mai mici pe altele, față de situația estimată inițial, 
având prețuri de achiziție diferite. Din acest motiv, se solicită Consiliului Județean Mureș 
aprobarea unei modificări astfel încât, în cadrul aceluiași buget alocat, să fie mutate 
anumite sume, anexând un buget de cheltuieli modificat în acest sens.  
 
Din perspectiva celor de mai sus, supunem dezbaterii și aprobării modificarea bugetului 
Programului cuprins în anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 
44/31.03.2020 privind aprobarea Programului de interes public judeţean "SOLIDARIS" şi a 
convenţiei de colaborare pentru implementarea acestuia, conform proiectului de hotărâre 
anexat.  
 

 

 

PREŞEDINTE 

Péter Ferenc 
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Nr. 11196/29.04.2020 

Dosar: IX B/1 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 

44/31.03.2020 privind aprobarea Programului de interes public judeţean "SOLIDARIS" şi 

a convenţiei de colaborare pentru implementarea acestuia 

 
Având în vedere evoluţia situaţiei epidemiologice internaţionale determinată de 
răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi declararea „Pandemiei” de către 
Organizaţia Mondială a Sănătăţii, autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia 
de a continua identificarea de măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, şi să ţină 
evidenţa persoanelor în vârstă de peste 65 de ani, fără susţinători sau altă formă de 
ajutor asigurându-le sprijin acestora în vederea minimalizării expunerii lor în afara 
locuinţelor, pe toată durata stării de urgență.  
 
În urma analizei privind prioritățile și obiectivele de interes județean, a rezultat 
necesitatea menținerii conjugării eforturilor tuturor factorilor, atât din sectorul public, 
cât şi din cel privat, pentru a răspunde nevoilor reale ale unor persoane devenite 
dependente de sprijinul celor din afară, prin activități menite să asigure suportul 
necesar pentru depășirea situației în care se află.  
 
În acest context, autoritatea publică judeţeană a promovat printr-un parteneriat cu 
Societatea Naţională de Crucea Roşie din România – Filiala Mureş şi Asociaţia 
„Solidaris”, Programul de interes public judeţean ”SOLIDARIS” care se adresează 
persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile, afectate de restricționarea circulației 
pe perioada stării de urgență, fără susţinători sau altă formă de ajutor (vârstnici, 
persoane cu dizabilităţi, aflate în izolare/autoizolare la domiciliu, etc.).  
 
În desfășurarea acestuia, s-a constatat de către partener, Asociația ”Solidaris”, că 
unele cheltuieli sunt mai mari pe anumite linii bugetare și mai mici pe altele, o situație 
sensibil eronată, dată de estimarea inițială, cu prețuri de achiziție diferite (de ex. 
prețurile de achiziție la dezinfectanți au fost mult mai mari decât prețul estimat inițial 
sau prețul combustibilului estimat inițial a fost mult mai mare decât prețul de 
achiziție). Din acest motiv, se solicită Consiliului Județean Mureș aprobarea unei 
modificări, astfel încât, în cadrul aceluiași buget acordat, să fie mutate anumite sume, 
completând astfel un buget de cheltuieli corect. Drept urmare, Punctul 10 - Bugetul 
programului, se modifică astfel: suma destinată liniei bugetare ”Mănuși de unică 
folosință pentru voluntari” – 10.000 lei devine 30.000 lei; suma destinată liniei 
bugetare ”Materiale de dezinfecție suprafețe ” – 29.7000 lei devine 51.640 lei; suma 
alocată liniei bugetare ”Combustibil” – 71.940 lei, devine 30.000 lei. 
 
Întrucât, ameliorarea efectelor stării de urgență, reprezintă un obiectiv comun, iar 
responsabilitățile privesc și eficientizarea acțiunilor întreprinse, considerăm că poate fi 
supus spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre privind modificarea Programului 
de interes public judeţean „SOLIDARIS” aprobat. 
                                                                                  

                                                                                                DIRECTOR EXECUTIV 

                                                                                                   Alin Mărginean 

                                Întocmit: Mirela Ruța, consilier   
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RAPORT  

la proiectul de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului 

Județean Mureș nr.44/31.03.2020 privind aprobarea Programului de interes 

public județean „SOLIDARIS” și a convenției de colaborare pentru 

implementarea acestuia  

 

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

Referatul de aprobare nr. 11172/29.04.2020 şi în considerarea celor reţinute în 

Raportul de specialitate al Direcției Economice, Compartimentul Patrimoniu, Servicii 

publice, 

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 supus analizei sunt incidente prevederile art. 173 

alin. (1) lit.„e” coroborate cu cele ale alin.(7) lit. „a”, din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ.  

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.44/31 martie 2020, autoritatea publică 

județeană a inițiat Programul de interes public județean „SOLIDARIS” în parteneriat cu 

Crucea Roșie Filiala Mureș, Asociația Solidaris Târgu Mureș și Biblioteca Județeană 

Mureș, program care se adresează persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile, 

afectate de restricționarea circulației pe perioada stării de urgență, fără susţinători 

sau altă formă de ajutor (vârstnici, persoane cu dizabilităţi, aflate în 

izolare/autoizolare la domiciliu, etc.).  

Deoarece în perioada desfășurării acțiunilor de ajutorare, Asociația „Solidaris” a 

constatat că unele cheltuieli sunt mai mari pe anumite linii bugetare și mai mici pe 

altele față de estimarea inițială, având prețuri de achiziție diferite, solicită Consiliului 

Județean Mureș, aprobarea unei modificări, astfel încât în cadrul aceluiași buget 

acordat, să fie mutate anumite sume, anexând un buget de cheltuieli modificat în 

acest sens.  

În conformitate cu dispozițiile art.173 alin.(1) lit. „e” și ale alin.(6) lit.”a” din 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, consiliul județean are atribuții privind 

cooperarea interinstituțională și poate, în condiţiile legii, să se asocieze cu persoane 

Nr. 11199/29.04.2020 

Dosar. IX/B/1 
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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 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 si completările ulterioare.  

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

modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.44/31.03.2020 

privind aprobarea Programului de interes public judeţean „SOLIDARIS”şi a convenţiei 

de cooperare pentru implementarea acestuia, poate fi supus dezbaterii şi aprobării 

plenului Consiliului Judeţean Mureş, ulterior avizării de către comisiile de specialitate 

nominalizate în condițiile art.136 alin.(4) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind 

Codul administrativ. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeș 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Szövérfi Gabriella / 2 ex. 
Verificat: Adriana Farkas - Șef Serviciu 
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