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HOTĂRÂREA NR.192 
din 17 decembrie 2020 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 176/2020 privind aprobarea 
participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, în 

calitate de partener, la implementarea proiectului  ”VIP – PLUS „Voluntariat – Inițiative – 
Profesionalism pentru calitate în serviciile de zi destinate copiilor din comunitățile 

vulnerabile” 
 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând referatul de aprobare nr. 33568/11.12.2020 al Președintelui Consiliului Judeţean 

Mureş, raportul de specialitate nr.33588/11.12.2020 al Direcției de dezvoltare regională 

și implementare proiecte, raportul Serviciului juridic nr. 33590/11.12.2020, precum și 

avizul comisiilor de specialitate, 

Având în vedere prevederile: 

- Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale în judeţul Mureş în domeniul protecţiei şi 

promovării drepturilor copilului şi a persoanelor adulte cu handicap sau aflate la nevoie, 

pentru perioada 2021 – 2030, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 145 

din 27.08.2020,  

- Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul 

Consiliului Județean Mureș pe anul 2021, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean 

Mureș nr.146 din 27 august 2020,  

- Adresei nr. 49125 din 11 decembrie 2020 a Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Mureș, 

În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. „d”, coroborate cu cele ale alin. (5) lit. „b”, 

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.I. Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 176/2020 privind aprobarea participării 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, în calitate de 

partener, la implementarea proiectului  ”VIP – PLUS „Voluntariat – Inițiative – 

Profesionalism pentru calitate în serviciile de zi destinate copiilor din comunitățile 

vulnerabile”se modifică după cum urmează:  

1. Art.3 se modifică și va avea următorul conținut: „Art.3.Se asigură susținerea 

activităților proiectului pe o perioada de 5 ani, de la data aprobării raportului final, din 

resursele proprii ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Mureș.”  

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

Protecția Copilului Mureș, care răspunde de aducerea ei la îndeplinire. 

 

PREŞEDINTE                                                          Contrasemnează 
Péter Ferenc                                  SECRETAR GENERAL
                                                                                                  Paul Cosma
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REFERAT DE APROBARE 
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 176/2020 privind 

aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Mureș, în calitate de partener, la implementarea proiectului  ”VIP – PLUS 

„Voluntariat – Inițiative – Profesionalism pentru calitate în serviciile de zi destinate 

copiilor din comunitățile vulnerabile” 

 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 176 din 26 noiembrie 2020 a fost aprobată 

participarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, în calitate 

de partener, la implementarea proiectului ”VIP – PLUS „Voluntariat – Inițiative – 

Profesionalism pentru calitate în serviciile de zi destinate copiilor din comunitățile 

vulnerabile”, a fost aprobat bugetul proiectului în valoare de 1.298.610,00 lei, reprezentând 

alocarea bugetară către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș 

potrivit repartizării bugetului în cadrul parteneriatului încheiat prin Acordul de Parteneriat 

nr. 1714/29.01.2020, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de partener la 

implementarea proiectului, respectiv eventualele cheltuieli neeligibile pentru 

implementarea acestuia, precum și asigurarea susținerii activităților proiectului pe o 

perioada de 3 ani, de la data aprobării raportului final, din resursele proprii ale DGASPC 

Mureș. 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureș a solicitat  prin adresa nr. 

49125 din 11 decembrie 2020 înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr. 33455 din 11 

decembrie 2020 modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 176 din 26 noiembrie 

2020, în sensul modificării art. 3 din aceasta în vederea asigurării sustenabilității 

activităților din proiect pe o perioadă de 5 ani de la data aprobării raportului final, din 

resursele proprii ale DGASPC Mureș. 

Modificarea duratei asigurării sustenabilității proiectului de la 3 ani la 5 ani se impune în 

contextul situației actuale generate de pandemia provocată de infecția cu COVID 19, fiind 

nevoie de revizuirea și adaptarea activităților la această situație, propunându-se 

desfășurarea unor activități în mediul on-line, ceea ce presupune achiziționarea de 

echipamente IT pentru copii și specialiști ale căror costuri sunt suportate integral prin 

programul de finanțare. 

Având în vedere cele de mai sus, precum și dispozițiile prevederilor art. 173 alin. (1) lit. 

„d”, coroborate cu cele ale alin. (5) lit. „b”, precum și cele ale art. 182 din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului Județean Mureș nr. 176/2020 privind aprobarea participării Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, în calitate de partener, la implementarea 

proiectului  ”VIP – PLUS „Voluntariat – Inițiative – Profesionalism pentru calitate în serviciile 

de zi destinate copiilor din comunitățile vulnerabile” 

PREŞEDINTE 

Péter Ferenc  

 

          Nr.33568/11.12.2020 

          Dosar IX.B.1 
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      Nr. 33588/11.12.2020 

                 Dosar  IX/B/1 

  

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 176/2020 

privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Mureș, în calitate de partener, la implementarea 

proiectului  ”VIP – PLUS „Voluntariat – Inițiative – Profesionalism pentru 

calitate în serviciile de zi destinate copiilor din comunitățile vulnerabile” 

 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 176 din 26 noiembrie 2020 a fost 

aprobată participarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Mureș, în calitate de partener, la implementarea proiectului ”VIP – PLUS 

„Voluntariat – Inițiative – Profesionalism pentru calitate în serviciile de zi 

destinate copiilor din comunitățile vulnerabile”, cod PN1020, derulat prin 

Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, 

Apelul ”Creșterea incluziunii și abilitarea romilor”, Alocarea tematica B – 

Dezvoltarea capacității centrelor existente, finanțat prin Granturile SEE și 

Norvegiene 2014-2021. 

De asemenea, prin aceeași hotărâre a fost aprobat bugetul proiectului în valoare 

de 1.298.610,00 lei, reprezentând alocarea bugetară către Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș potrivit repartizării bugetului în 

cadrul parteneriatului încheiat prin Acordul de Parteneriat nr. 1714/29.01.2020, 

cu modificările și completările ulterioare, în calitate de partener la 

implementarea proiectului, precum și eventualele cheltuieli neeligibile pentru 

implementarea acestuia, precum și asigurarea susținerii activităților proiectului 

pe o perioada de 3 ani, de la data aprobării raportului final, din resursele proprii 

ale DGASPC Mureș. 

Prin adresa nr. 49125 din 11 decembrie 2020 a Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Mureș se solicită modificarea art. 3 din Hotărârea 

Consiliului Județean Mureș nr. 176 din 26 noiembrie 2020 în vederea asigurării 

sustenabilității activităților din proiect pe o perioadă de 5 ani de la data aprobării 

raportului final, din resursele proprii ale DGASPC Mureș. 

Modificarea duratei asigurării sustenabilității proiectului de la 3 ani la 5 ani se 

impune în contextul situației actuale generate de pandemia provocată de infecția 

cu COVID 19, fiind nevoie de revizuirea și adaptarea activităților la această 

situație, propunându-se desfășurarea unor activități în mediul on-line, ceea ce 

presupune achiziționarea de echipamente IT pentru copii și specialiști ale căror 

costuri sunt suportate integral prin programul de finanțare. 
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Având în vedere dispozițiile art.173 alin.(1) lit. „d” coroborate cu cele ale alin.(5) 

lit. „b”, precum și cele ale art.182 alin. (1) din Ordonanța de Urgență 

nr.57/2019,  privind Codul  administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, considerăm că modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 

176/2020 privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Mureș, în calitate de partener, la implementarea proiectului  

”VIP – PLUS „Voluntariat – Inițiative – Profesionalism pentru calitate în serviciile de 

zi destinate copiilor din comunitățile vulnerabile”, este justificată. 

 

 

  

 
  p. Director executiv 

Șef serviciu 

Călin Suciu 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Întocmit: Stan Sorin 
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                    Nr. 33590/11.12.2020 

                  Dosar nr. IX/B/1 

 

RAPORT  

la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș 

nr. 176/2020 privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Mureș, în calitate de partener, la implementarea 

proiectului  ”VIP – PLUS „Voluntariat – Inițiative – Profesionalism pentru calitate 

în serviciile de zi destinate copiilor din comunitățile vulnerabile” 

 

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

referatul de aprobare nr. 33568/11.12.2020 al Preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş 

şi în considerarea celor reținute în raportul de specialitate nr. 33588/11.12.2020 al 

Direcţiei de Dezvoltare Regională și Implementare Proiecte din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Mureș, 

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 Strategiei de dezvoltare a 

serviciilor sociale în judeţul Mureş în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor 

copilului şi a persoanelor adulte cu handicap sau aflate la nevoie, pentru perioada 2021 

– 2030, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 145 din 27.08.2020, ale 

Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul 

Consiliului Județean Mureș pe anul 2021, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean 

Mureș nr.146 din 27 august 2020, cele ale Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 176 

din 26 noiembrie 2020 privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Mureș, în calitate de partener, la implementarea 

proiectului ”VIP – PLUS „Voluntariat – Inițiative – Profesionalism pentru calitate în 

serviciile de zi destinate copiilor din comunitățile vulnerabile”,  cele art. 173 alin. (1) 

lit. „d” coroborate cu cele ale alin. (5) lit. „b” din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Prin adresa nr. 49125 din 11 decembrie 2020 a Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Mureș se solicită modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului 

Județean Mureș nr. 176 din 26 noiembrie 2020 în vederea asigurării sustenabilității 

activităților din proiect pe o perioadă de 5 ani de la data aprobării raportului final, din 

resursele proprii ale DGASPC Mureș. 

Modificarea duratei asigurării sustenabilității proiectului de la 3 ani, cum a fost 

prevăzut inițial, la 5 ani, se impune în contextul situației actuale generate de pandemia 

provocată de infecția cu COVID 19, fiind nevoie de revizuirea și adaptarea activităților 

la această situație, propunându-se desfășurarea unor activități în mediul on-line, ceea 

ce presupune achiziționarea de echipamente IT pentru copii și specialiști ale căror 

costuri sunt suportate integral prin programul de finanțare. 



         2/2 

 

În ceea ce privește normele de competență aplicabile, precizăm că în exercitarea 

atribuțiilor prevăzute la art. 173 alin. (1) lit. „d”  din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, consiliul județean îndeplinește atribuții cu privire la gestionarea 

serviciilor publice de interes judeţean, sens în care, potrivit prevederilor alin. (5) lit. 

„b” pct. 2 din același text legal, asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor 

publice de interes județean privind serviciile sociale pentru protecţia copilului, a 

persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau 

grupuri aflate în nevoie socială. 

Menționăm 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 si completările ulterioare. 

Din perspectiva celor mai sus arătate, în considerarea prevederilor legale la care am 

făcut mai sus referire, apreciem că proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului Județean Mureș nr. 176/2020 privind aprobarea participării Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, în calitate de partener, la 

implementarea proiectului  ”VIP – PLUS „Voluntariat – Inițiative – Profesionalism pentru 

calitate în serviciile de zi destinate copiilor din comunitățile vulnerabile”, îndeplinește 

condițiile 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 Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeș 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Catrinoi Ionuț/2 ex. 

Verificat: Adriana Farkas – Şef Serviciu 
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