HOTĂRÂREA NR. 102
din 25 iunie 2020
privind aprobarea încheierii unui parteneriat în vederea depunerii și implementării proiectului
”Dotarea centrelor rezidențiale publice din județul Mureș cu echipamente de protecție pentru
creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând referatul de aprobare nr. 16184 din 19.06.2020 al Președintelui Consiliului Județean
Mureș, raportul de specialitate al Direcției dezvoltare regională, implementare proiecte,
raportul Serviciului juridic, precum și avizul comisiilor de specialitate,
Având în vedere adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș
nr.19109/S.M.20.05.2020, înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.13751/27.05.2020,
Ținând cont de prevederile Ghidului Solicitantului aferent Programului Operațional
Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 9 – Protejarea sănătății populației în contextul
pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a
crizei sanitare COVID-19,
În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit.”e”, coroborate cu cele ale alin.(7) lit.”a”, precum
și cele ale art.182 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
hotărăște:
Art.1. Se aprobă încheierea unui parteneriat între Unitatea Administrativ - Teritorială
Județul Mureș, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, Unitatea
de management Căpușul de Câmpie, Centrul de Îngrijire și Asistență Glodeni, Centrul de
Îngrijire și Asistență Lunca Mureșului, Centrul de Îngrijire și Asistență Reghin, Centrul de
Îngrijire și Asistență Sighișoara, Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică
Brâncovenești, Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Călugăreni, Centrul de
Abilitare și Reabilitare Reghin, Căminul pentru persoane vârstnice Ideciu de Jos, în scopul
depunerii spre finanțare și implementarea în comun a proiectului ”Dotarea centrelor
rezidențiale publice din județul Mureș cu echipamente de protecție pentru creșterea
capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”, conform acordului prevăzut în anexa
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se mandatează domnul Péter Ferenc, Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş să
semneze Acordul de parteneriat prevăzut la art.1.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Mureș, Unității de management Căpușul de Câmpie, Centrului de Îngrijire și
Asistență Glodeni, Centrului de Îngrijire și Asistență Lunca Mureșului, Centrului de Îngrijire și
Asistență Reghin, Centrului de Îngrijire și Asistență Sighișoara, Centrului de Recuperare și
Reabilitare Neuropsihiatrică Brâncovenești, Centrului de Recuperare și Reabilitare
Neuropsihiatrică Călugăreni, Centrului de Abilitare și Reabilitare Reghin, Căminului pentru
persoane vârstnice Ideciu de Jos, Direcției de dezvoltare regională și implementare proiecte
și Direcției economice din cadrul Consiliului Județean Mureș, care răspund de aducerea ei la
îndeplinire.
PREŞEDINTE
Péter Ferenc

Contrasemnează
SECRETAR GENERAL
Paul Cosma
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Nr. 16184/19.06.2020
Dosar IX/B/1

Referat de aprobare
la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui parteneriat în
vederea depunerii și implementării proiectului ”Dotarea centrelor
rezidențiale publice din județul Mureș cu echipamente de protecție pentru
creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”

La data de 15.05.2020 s-a deschis apelul de proiecte din cadrul Programului Operațional
Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 9 – Protejarea sănătății populației în
contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul specific 9.1 Creșterea capacității
de gestionare a crizei sanitare COVID-19.
Printre acțiunile avute în vedere în cadrul apelului de proiecte se numără și dotarea
centrelor sociale rezidențiale pentru categorii vulnerabile (persoane vârstnice/persoane
cu dizabilități/copii, etc.) din subordinea Unităților administrativ – teritoriale locale și
județene cu echipamente de protecție a personalului în special, dar fără a fi limitate la:
combinezon, inclusiv cu glugă și protecție încălțăminte, vizieră de protecție, mănuși de
unică folosință, măști de protecție, biocide și materiale de protecție, etc..
Solicitanții eligibili pentru proiectele de dotare a centrelor sociale rezidențiale sunt
autoritățile administrației publice locale în parteneriat cu furnizorii publici de servicii de
asistență socială din județ pentru categoriile vulnerabile.
Valoarea maximă eligibilă pentru proiectele a căror solicitanți eligibili sunt autoritățile
publice locale în parteneriat cu furnizorii publici de servicii de asistență socială din
județ, este de 3 milioane de euro. Valoarea maximă a finanțării acordate pentru
costurile eligibile este de 100%, nefiind necesară cofinanțare/contribuție proprie din
partea beneficiarilor pentru cheltuielile eligibile.
Printre documentele anexă la cererea de finanțare solicitate de către finanțator, se
numără și Acordul de parteneriat. Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului cu
privire la solicitanții eligibili și ținând cont de faptul că printre activitățile finanțabile în
cadrul acestui apel de proiecte sunt și achizițiile de echipamente de protecție realizate
până la momentul depunerii cererii de finanțare, respectiv că aceste achiziții au fost
realizate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș și centrele
rezidențiale de asistență socială care au personalitate juridică, este necesară încheierea
unui acord de parteneriat între Unitatea Administrativ Teritorială Județul Mureș și aceste
instituții.
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Față de cele de mai sus, în condițiile prevederilor 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, cu modificările și completările ulterioare, apreciem că sunt întrunite
condițiile legale pentru promovarea spre aprobare a acestui proiect de hotărâre.
Preşedinte
Péter Ferenc
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Nr. 16217/19.06.2020
Dosar IX/B/1

Raport de specialitate
la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui parteneriat în
vederea depunerii și implementării proiectului ”Dotarea centrelor
rezidențiale publice din județul Mureș cu echipamente de protecție pentru
creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”

La data de 15.05.2020 s-a deschis apelul de proiecte din cadrul Programului Operațional
Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 9 – Protejarea sănătății populației în
contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul specific 9.1 Creșterea capacității
de gestionare a crizei sanitare COVID-19.
Printre acțiunile avute în vedere în cadrul apelului de proiecte se numără și dotarea
centrelor sociale rezidențiale pentru categorii vulnerabile (persoane vârstnice/persoane
cu dizabilități/copii, etc.) din subordinea Unităților administrativ – teritoriale locale și
județene cu echipamente de protecție a personalului în special, dar fără a fi limitate la:
combinezon, inclusiv cu glugă și protecție încălțăminte, vizieră de protecție, mănuși de
unică folosință, măști de protecție, biocide și materiale de protecție, etc..
Solicitanții eligibili pentru proiectele de dotare a centrelor sociale rezidențiale sunt
autoritățile administrației publice locale în parteneriat cu furnizorii publici de servicii de
asistență socială din județ pentru categoriile vulnerabile.
Valoarea maximă eligibilă pentru proiectele a căror solicitanți eligibili sunt autoritățile
publice locale în parteneriat cu furnizorii publici de servicii de asistență socială din
județ, este de 3 milioane de euro. Valoarea maximă a finanțării acordate pentru
costurile eligibile este de 100%, nefiind necesară cofinanțare/contribuție proprie din
partea beneficiarilor pentru cheltuielile eligibile.
Printre documentele anexă la cererea de finanțare solicitate de către finanțator, se
numără și Acordul de parteneriat. Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului cu
privire la solicitanții eligibili și ținând cont de faptul că printre activitățile finanțabile în
cadrul acestui apel de proiecte sunt și achizițiile de echipamente de protecție realizate
până la momentul depunerii cererii de finanțare, respectiv că aceste achiziții au fost
realizate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș și centrele
rezidențiale de asistență socială care au personalitate juridică, este necesară încheierea
unui acord de parteneriat între Unitatea Administrativ Teritorială Județul Mureș și aceste
instituții.
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Față de cele de mai sus, în condițiile prevederilor 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, cu modificările și completările ulterioare, apreciem că sunt întrunite
condițiile legale pentru promovarea spre aprobare a acestui proiect de hotărâre.

Director executiv
Băţaga Valer

Întocmit: Călbază Ioan
Verificat: Suciu Călin, șef serviciu
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Nr.16237/19.06.2020
Dosar. IX/B/1

RAPORT
la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui parteneriat în
vederea depunerii și implementării proiectului „Dotarea centrelor rezidențiale
publice din județul Mureș cu echipamente de protecție pentru creșterea
capacității de gestionare a crizei sanitare COVID – 19”
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Președintele Consiliului Judeţean Mureş, cu
referatul de aprobare nr.16184/19.06.2020 şi în considerarea celor reținute în
raportul de specialitate nr.16217/19.06.2020 al Direcției de Dezvoltare Regională și
Implementare Proiecte,
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 Programul Operaţional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa prioritară 9 –
Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID – 19,
Obiectivul specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID –
19, se vor finanța acțiunile de dotare a centrelor sociale rezidențiale publice pentru
categorii vulnerabile (persoane vârstnice/ persoane cu dizabilități / copii, etc), a
unităților instituțiilor de învățământ de stat cu echipamente de protecție, în special,
dar fără a fi limitate la: combinezon, inclusiv cu glugă şi protecție încălțăminte,
vizieră de protecție, mănuși de unică folosință, măști de protecție, biocide, soluții
necesare asigurării igienei și dezinfecției, alte materiale de protecție, etc.
Potrivit Ghidului Solicitantului, beneficiarii eligibili ai acestui program sunt
autoritățile publice locale în parteneriat cu furnizorii publici de servicii de asistență
socială din județ pentru categoriile vulnerabile.
Printre activitățile finanțabile în cadrul acestui apel de proiecte sunt și achizițiile de
echipamente de protecție realizate până la momentul depunerii cererii.
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Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.13751/27.05.2020, Direcția
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, solicită încheierea unui
acord de parteneriat între Unitatea Administrativ Teritorială - Județul Mureș și
Direcție, precum și cu centrele de îngrijire și de asistență socială cu personalitate
juridică aflate în structura acesteia, în scopul depunerii spre finanțare și
implementare în comun a proiectului.
Prin acordul de parteneriat, anexă la proiectul de hotărâre sunt stabilite drepturile și
obligațiile părților, precum și responsabilitățile ce revin acestora în implementarea
activităților aferente proiectului și pe durata de valabilitate a contractului de
finanțare.
Valoarea maximă eligibilă pentru proiectele a căror solicitanți sunt autoritățile
publice locale în parteneriat cu furnizorii publici de servicii de asistență socială din
județ pentru categoriile vulnerabile, este de 3 milioane de euro. Valoarea maximă a
finanțării acordate pentru costurile eligibile este de 100%, nefiind necesară
cofinanțare/contribuție proprie din partea beneficiarilor pentru cheltuielile eligibile.
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.
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 încheierii unui parteneriat în vederea depunerii și implementării
proiectului „Dotarea centrelor rezidențiale publice din județul Mureș cu echipamente
de protecție pentru creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID – 19”,
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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