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                     HOTĂRÂREA NR.19 
                              din 28 ianuarie 2021 

privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Mureș, în calitate de solicitant, la implementarea proiectului ”Crearea de case familiale 

pentru copiii cu dizabilități din județul Mureș”, cod SMIS 140393, derulat în cadrul Axei 

prioritare 8: Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale, finanțat prin Programul 

Operațional Regional 2014-2020 

 

 

          Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând referatul de aprobare nr.1896/22.01.2021 al Președintelui Consiliului Judeţean 

Mureş, raportul de specialitate nr.1945/22.01.2021 al Direcției de dezvoltare regională și 

implementare proiecte, raportul nr.1960/22.01.2021 al Serviciului juridic, precum și avizul 

comisiilor de specialitate, 

Având în vedere: 

- Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale în județul Mureș în domeniul protecției și 

promovării drepturilor copilului și 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, 

- Planul 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 27.08.2020, 

- Planul de închidere al serviciului rezidențial din cadrul Complexului de Servicii pentru 

Copilul cu Deficiențe Neuropsihiatrice Sighișoara, aprobat prin Hotărârea Consilului 

Județean Mureș nr. 18 din 28.01.2021, 

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

precum și ale art. 182 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
hotărăște: 

 

Art.1. Se aprobă participarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Mureș, în calitate de solicitant, la implementarea proiectului ”Crearea de case familiale 

pentru copiii cu dizabilități din județul Mureș”, cod SMIS 140393, derulat în cadrul Axei 

prioritare 8: Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale, Prioritatea de investiții 8.1: 

Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel 

național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și 

promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale 

și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de 

colectivitățile locale, Obiectiv Specific 8.3: Creșterea gradului de acoperire cu servicii 

sociale - Copii, Apelul 3, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020. 
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Art.2. Se aprobă bugetul proiectului în valoare totală de 5.036.597,27 lei, din care 

4.844.000,03 lei reprezintă valoare maximă eligibilă, iar 192.597,24 lei valoare neeligibilă. 

Art.3. Se aprobă contribuţia beneficiarului, Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Mureș, în valoare de 96.880,00 lei, reprezentând 2% din totalul 

cheltuielilor eligibile, în valoare de 192.597,24 lei, reprezentând cheltuielile neeligibile, 

precum și eventualele cheltuieli neeligibile ce vor decurge din implementarea acestuia. 

Art.4. Se aprobă asigurarea sustenabilității proiectului de către Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș pe o perioadă de 5 ani, de la data aprobării 

raportului final. 

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Mureș care răspunde de aducerea sa la îndeplinire. 

 

PREŞEDINTE                                                                               Contrasemnează 

Péter Ferenc                                                                  SECRETAR GENERAL

                                                                                                               Paul Cosma 
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Nr. 1896/22.01.2021 

        

 

 

REFERAT DE APROBARE 

privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Mureș, în calitate de solicitant, la implementarea proiectului ”Crearea de 

case familiale pentru copiii cu dizabilități din județul Mureș”, cod SMIS 140393, derulat 

în cadrul Axei prioritare 8: Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale finanțat 

prin Programul Operațional Regional 2014-2020 

 

 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureș (DGASPC Mureș) își propune să 

implementeze proiectul Crearea de case familiale pentru copiii cu dizabilități din județul Mureș, 

cod SMIS 140393, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020. 

Prin proiectul POR2020/8/8.1/8.3/C se urmărește înființarea și construirea a două case de tip 

familial în care să fie ocrotiti 24 de copii și tineri cu dizabilități proveniți din serviciul rezidențial 

al Complexul de Servicii pentru Copii cu Deficiențe Neuropsihiatrice (CSCDN) Sighișoara, care 

urmează a fi închis, precum și reabilitarea și dotarea centrului de recuperare de zi pentru copiii 

cu dizabilități din comunitate din cadrul CSCDN Sighișoara. 

Prin construcția celor două case de tip familial proiectul este relevant pentru nevoile comunității 

deoarece o prioritate strategică la nivel județean o reprezintă oferirea de servicii de calitate, 

corespunzătoare standardelor minime obligatorii și nevoilor individuale ale copiilor din sistemul 

de protecție. Asigurarea calității serviciilor se referă atât la planificarea serviciilor, cât și la 

furnizarea acestora, incluzând toate aspectele legate de calitatea îngrijirii, educației și 

socializării, mediul în care se realizează acestea, precum și asigurarea resurselor umane 

specializate necesare.  

Prin reabilitarea și dotarea centrului de zi se urmărește sprijinirea menținerii copiilor în familia 

naturală prin prevenirea abandonului și a instituționalizării, având în vedere că familia naturală 

reprezintă pentru copil mediul cel mai propice pentru creșterea și dezvoltarea lui. Prevenirea 

instituționalizării este astfel prioritară, un rol major revenind comunității din care provine 

copilul. Este importantă dezvoltarea unor servicii de sprijin, cum este centrul de zi, pentru a 

întări responsabilitatea parentală, pentru a sprijini familiile cu risc ridicat de abandon. 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale 

destinate copiilor aflați în centre de plasament care urmează să fie închise cu prioritate, în 

vederea dezinstituționalizării acestora și în vederea asigurării unor servicii sociale într-un sistem 

mai prietenos și mai apropiat de nevoile copiilor. 
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Obiectivele proiectului se regăsesc în Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale în județul Mureș 

în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului și a persoanelor adulte cu handicap sau 

aflate la nevoie, pentru perioada 2021-2030, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș 

nr.145/27.08.2020. 

Activitatile proiectului se vor derula pe o perioada de 31 de luni si vor cuprinde lucrări de 

construire și dotare a caselor de tip familial, de reabilitare și dotare a centrului de zi, la care se 

adaugă activitățile transversale de informare și publicitate și de management al proiectului. 

Valoarea totală a proiectului este de de 5.036.597,27 lei, din care 4.844.000,03 lei  reprezintă 

valoare maximă eligibilă, iar 192.597,24 lei parte neeligibilă, contribuția DGASPC Mureș 

reprezentând 2% din totalul cheltuielilor eligibile fiind de 96.880,00 lei. 

Având în vedere considerentele de mai sus, vă supunem spre aprobare participarea DGASPC Mureș 

în calitate de solicitant la  implementarea proiectului, bugetul total al proiectului în cuantum de 

5.036.597,27 lei, contribuția DGASPC Mureș în valoare de 96.880,00 reprezentând 2% din totalul 

cheltuielilor eligibile, cheltuielile neeligibile în valoare de 192.597,24 lei din bugetul total al 

proiectului, eventualele cheltuieli neeligibile ce vor decurge din implementarea acestuia precum 

și sustenabilitatea proiectului din bugetul DGASPC Mureș pe o perioada de 5 ani, de la data 

aprobării raportului final. 

 

 

PREȘEDINTE                                                                                       DIRECTOR GENERAL 

Peter Ferenc                                                                                   Miklea Hajnal Katalin 
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                          Nr. 1945/22.01.2021 

                Dosar  IX.B/1 

  

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Mureș, în calitate de solicitant, la implementarea proiectului ”Crearea de 

case familiale pentru copiii cu dizabilități din județul Mureș”, cod SMIS 140393, 

derulat în cadrul Axei prioritare 8: Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și 

sociale finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 

 

Prin adresa nr.370 din 07.01.2021 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Mureș a solicitat Consiliului Județean Mures aprobarea participării acesteia la 

implementarea proiectului ”Crearea de case familiale pentru copiii cu dizabilități din 

județul Mureș”. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureș își 

propune să implementeze proiectul ”Crearea de case familiale pentru copiii cu dizabilități 

din județul Mureș”, cod SMIS 140393, derulat în cadrul Axei prioritare 8:Dezvoltarea 

infrastructurii de sănătate și sociale, Prioritatea de investiții 8.1: Investițiile în 

infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional 

și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând 

incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de 

recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de 

colectivitățile locale, Obiectiv Specific 8.3: Creșterea gradului de acoperire cu servicii 

sociale - Copii, Apelul 3, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020. 

Prin proiectul POR 2020/8/8.1/8.3/C se dorește înființarea (prin construire) a două case 

de tip familial în care să fie ocrotiti 24 de copii și tineri cu dizabilități din serviciul 

rezidențial al CSCDN Sighișoara, care urmează a fi închis, precum și reabilitarea și dotarea 

centrului de recuperare de zi pentru copiii cu dizabilități din comunitate din cadrul CSCDN 

Sighișoara. 

Prin construcția celor două case de tip familial proiectul este relevant pentru nevoile 

comunității deoarece o prioritate strategică la nivel județean o reprezintă oferirea de 

servicii de calitate, corespunzătoare standardelor minime obligatorii și nevoilor 

individuale ale copiilor din sistemul de protecție. Asigurarea calității serviciilor se referă 

atât la planificarea serviciilor, cât și la furnizarea acestora, incluzând toate aspectele 

legate de calitatea îngrijirii, educației și socializării, mediul în care se realizează acestea, 

precum și asigurarea resurselor umane specializate necesare. Prin reabilitarea și dotarea 

centrului de zi se urmărește sprijinirea menținerii copiilor în familia naturală prin 

prevenirea abandonului și a instituționalizării, având în vedere că familia naturală 

reprezintă pentru copil mediul cel mai propice pentru creșterea și dezvoltarea lui. 

Prevenirea instituționalizării este astfel prioritară, un rol major revenind comunității din 

care provine copilul. Este importantă dezvoltarea unor servicii de sprijin, cum este centrul 
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de zi, pentru a întări responsabilitatea parentală, pentru a sprijini familiile cu risc ridicat 

de abandon. 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea gradului de acoperire cu servicii 

sociale destinate copiilor aflați în centre de plasament care urmează să fie închise cu 

prioritate, în vederea dezinstituționalizării acestora și în vederea asigurării unor servicii 

sociale într-un sistem mai prietenos și mai apropiat de nevoile copiilor. 

Obiectivele proiectului se regăsesc în Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale în 

județul Mureș în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului și a persoanelor 

adulte cu handicap sau aflate la nevoie, pentru perioada 2021-2030, aprobată prin 

Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.145/27.08.2020. 

Activitățile proiectului se vor derula pe o perioada de 31 de luni si vor cuprinde lucrări de 

construire și dotare a caselor de tip familial, de reabilitare și dotare a centrului de zi, la 

care se adaugă activitățile transversale de informare și publicitate și de management al 

proiectului. 

Valoarea totală a proiectului este de 5.036.597,27 lei, din care 4.844.000,03 lei  

reprezintă valoare maximă eligibilă, iar 192.597,24 lei valoarea neeligibilă, contribuția 

DGASPC Mureș reprezentând 2% din totalul cheltuielilor eligibile fiind de 96.880,00 lei.. 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureș asigură plata unor 

eventuale cheltuieli neeligibile ce vor decurge din implementarea proiectului precum și 

susținerea serviciilor nou create pe o perioadă de 5 ani de la data aprobării raportului 

final. 

Având în vedere considerentele de mai sus, respectiv 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 participarea Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Mureș în calitate de solicitant la implementarea proiectului ”Crearea de case 

familiale pentru copiii cu dizabilități din județul Mureș”, este justificată. 

 

  

 Director executiv 

Băţaga Valer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Neag Nadina 

Verificat: Suciu Călin, șef serviciu 

 



         1/3 

 

                     

 

               Nr. 1960/22.01.2021 

               Dosar nr. IX/B/1 

 

RAPORT  

la proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, în calitate de solicitant, la 

implementarea proiectului ”Crearea de case familiale pentru copiii cu 

dizabilități din județul Mureș”, cod SMIS 140393, derulat în cadrul Axei prioritare 

8: Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale finanțat prin Programul 

Operațional Regional 2014-2020 

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

referatul de aprobare nr. 1896/22.01.2021 al Preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş şi 

în considerarea celor reținute în raportul de specialitate nr. 1945/22.01.2021 al 

Direcţiei 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 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 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. 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureș își propune să 

implementeze proiectul ”Crearea de case familiale pentru copiii cu dizabilități din 

județul Mureș”, cod SMIS 140393, derulat în cadrul Axei prioritare 8: Dezvoltarea 

infrastructurii de sănătate și sociale, Prioritatea de investiții 8.1: Investițiile în 

infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, 

regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și 

promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, 

culturale   și  de   recreere,  precum  și  trecerea  de  la  serviciile  instituționale  la 

serviciile prestate de colectivitățile locale, Obiectiv Specific 8.3: Creșterea gradului de 

acoperire cu servicii sociale - Copii, Apelul 3, finanțat prin Programul Operațional 

Regional 2014-2020. 

Prin proiectul POR 2020/8/8.1/8.3/C se urmărește înființarea și construirea a două case 

de tip familial în care să fie ocrotiți 24 de copii și tineri cu dizabilități din serviciul 

rezidențial al Complexul de Servicii pentru Copii cu Deficiențe Neuropsihiatrice (CSCDN) 

Sighișoara, care urmează a fi închis, precum și reabilitarea și dotarea centrului de 
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recuperare de zi pentru copiii cu dizabilități proveniți din comunitate din cadrul CSCDN 

Sighișoara. 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea gradului de acoperire cu servicii 

sociale destinate copiilor aflați în centre de plasament care urmează să fie închise cu 

prioritate, în vederea dezinstituționalizării acestora și în vederea asigurării unor servicii 

sociale într-un sistem mai prietenos și mai apropiat de nevoile copiilor. 

Obiectivele proiectului se regăsesc în Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale în 

județul Mureș în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului și a persoanelor 

adulte cu handicap sau aflate la nevoie, pentru perioada 2021-2030, aprobată prin 

Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.145/27.08.2020. 

Valoarea totală a proiectului este de 5.036.597,27 lei, din care 4.844.000,03 lei  

reprezintă valoare maximă eligibilă, iar 192.597,24 lei valoarea neeligibilă, contribuția 

DGASPC Mureș reprezentând 2% din totalul cheltuielilor eligibile fiind de 96.880,00 lei. 

De asemenea, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureș va 

asigura plata unor eventuale cheltuieli neeligibile ce vor decurge din implementarea 

proiectului precum și sustenabilitatea proiectului pe o perioadă de 5 ani de la data 

aprobării raportului final. 

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” 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 privind aprobarea participarea 

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

solicitant, la implementarea proiectului ”Crearea de case familiale pentru copiii cu 

dizabilități din județul Mureș”, cod SMIS 140393, derulat în cadrul Axei prioritare 8: 

Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale finanțat prin Programul Operațional 

Regional 2014-2020, 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. 

 

 

 

 

 

Întocmit: Catrinoi Ionuț/2 ex. 

Verificat: Adriana Farkas – Şef Serviciu 
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