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 HOTĂRÂREA NR.39 
din 25 martie 2021 

privind aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Judeţean Mureş, Asociația Club „ȘI 

NOI PUTEM REUȘI” și Sindicatul „Pro Educația” al salariaților din Universitatea 

„Petru Maior”, din  cadrul UMFST ”George Emil Palade”, pentru implementarea 

Proiectului „EDEN - Rețea evolutivă pentru susținerea și promovarea dezvoltării 

armonioase la nivel local și de interacțiune cu autoritățile și instituțiile 

administrației publice” 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând referatul de aprobare nr.8053/24.03.2021 al Președintelui Consiliului 

Județean Mureș, raportul de specialitate al Direcției juridice și administrație publică 

nr.8074/24.03.2021, precum şi avizul comisiei de specialitate,  

Ținând cont de solicitarea Asociației Club „ȘI NOI PUTEM REUȘI” nr.1/23.03.2021, 

înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr. 7872/23.03.2021,  

În considerarea prevederilor art.135 alin.(8) și ale art.173 alin. (1) lit.„e”, 

coroborate cu cele ale alin.(7) lit.„a”, precum şi cu 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, Asociația Club „ȘI 

NOI PUTEM REUȘI” și Sindicatul „Pro Educația” al salariaților din Universitatea 

„Petru Maior”, din cadrul UMFST ”George Emil Palade”, pentru implementarea 

Proiectului „EDEN - Rețea evolutivă pentru susținerea și promovarea dezvoltării 

armonioase la nivel local și de interacțiune cu autoritățile și instituțiile 

administrației publice”, conform acordului de parteneriat cuprins în anexa 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 Asociației Club „ȘI NOI PUTEM REUȘI”, 

Sindicatului „Pro Educația” al salariaților din Universitatea „Petru Maior” din  cadrul 

UMFST ”George Emil Palade”  și Direcției juridice și administrație publică din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, care răspund de aducerea 

sa la îndeplinire.  

 
PREŞEDINTE                           Contrasemnează  
Péter Ferenc                     SECRETAR GENERAL 
                                                                                                              Paul Cosma  
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REFERAT DE APROBARE  

la proiectul de hotărâre privind aprobarea parteneriatului dintre Consiliul 

Judeţean Mureş, Asociația Club „ȘI NOI PUTEM REUȘI” și Sindicatul „Pro 

Educația” al salariaților din Universitatea „Petru Maior”, pentru 

implementarea Proiectului „EDEN - Rețea evolutivă pentru susținerea și 

promovarea dezvoltării armonioase la nivel local și de interacțiune cu 

autoritățile și instituțiile administrației publice” 

 

 

Prin adresa nr.1/23.03.2021 înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub 

nr.7872/23.03.2021, Asociația Club „ȘI NOI PUTEM REUȘI”, a propus autorității 

publice județene încheierea unui parteneriat pentru implementarea Proiectului 

„EDEN - Rețea evolutivă pentru susținerea și promovarea dezvoltării armonioase la 

nivel local și de interacțiune cu autoritățile și instituțiile administrației publice”, 

proiect ce urmează a fi depus în cadrul Programului Operațional Capacitate 

Administrativă – Cererea de proiecte POCA/659/2/1 (CP, finanțat din fonduri/2021 

pentru regiuni mai puțin dezvoltate) Consolidarea capacității ONG-urilor și 

partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel 

local. 

Implicarea autorității publice județene în implementarea și promovarea Proiectului 

presupune participarea la derularea activităților prevăzute în proiect pentru 

susținerea dezvoltării durabile la nivelul județului Mureș, integrarea măsurilor 

propuse în politicile și strategiile locale. 

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. 

 

PREŞEDINTE                                                                                                                                                                                                                                 

Péter Ferenc 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea parteneriatului dintre Consiliul 

Judeţean Mureş, Asociația Club „ȘI NOI PUTEM REUȘI” și Sindicatul „Pro 

Educația” al salariaților din Universitatea „Petru Maior”, pentru 

implementarea Proiectului „EDEN - Rețea evolutivă pentru susținerea și 

promovarea dezvoltării armonioase la nivel local și de interacțiune cu 

autoritățile și instituțiile administrației publice” 

 

 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, 

cu referatul de aprobare nr.8053/24.03.2021, 

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 legislației primare și secundare în aplicarea 

căreia este elaborat proiectul, corespondența cu normele de competență incidente 

activității autorității deliberative și 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 nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Prin adresa nr.1/23.03.2021 înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub 

nr.7872/23.03.2021, Asociația Club „ȘI NOI PUTEM REUȘI”, a propus autorității 

publice județene încheierea unui parteneriat pentru implementarea Proiectului 

„EDEN - Rețea evolutivă pentru susținerea și promovarea dezvoltării armonioase la 

nivel local și de interacțiune cu autoritățile și instituțiile administrației publice”, 

proiect ce urmează a fi depus în cadrul Programului Operațional Capacitate 

Administrativă – Cererea de proiecte POCA/659/2/1 (CP, finanțat din fonduri/2021 

pentru regiuni mai puțin dezvoltate) - Consolidarea capacității ONG-urilor și 

partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel 

local. 

Proiectul își propune consolidarea capacității organizațiilor non-guvernamentale și 

partenerilor sociali (organizații sindicale, organizații patronale, precum și formele 

de asociere ale acestora cu personalitate juridică) de a se implica în formularea și 

promovarea dezvoltării la nivel local. 

Astfel, sunt susținute acțiuni de consolidarea capacității interne, în vederea 

atragerii și menținerii de membri și/sau voluntari, îmbunătățirea capacității 

Nr.8074/24.03.2021 
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acestora de a-și extinde aria de intervenție și de a multiplica activitățile cu impact 

pozitiv, precum și inițiative care își propun creșterea implicării cetățenilor în 

comunitate și în procesul de luare a deciziilor, oferind tuturor vârstelor și 

grupurilor sociale oportunitatea de a se implica în acțiuni voluntare, inițiative care 

contribuie la promovarea și respectarea valorilor democratice și a dreptului omului. 

De asemenea, proiectul are ca scop punerea bazelor unor parteneriate între 

autoritățile locale, ONG-uri și parteneri sociali care să fie funcționale la 6 luni după 

finalizarea proiectului. 

Activitățile proiectului vor fi organizarea de evenimente locale într-o rețea 

evolutivă pentru susținerea și promovarea dezvoltării armonioase la nivel local și de 

interacțiune cu autoritățile și instituțiile administrației publice, dezvoltarea 

capacității partenerilor sociali și a ONG-urilor prin instruiri și activități întreprinse 

în comun, dezvoltarea unei proceduri pentru susținerea și promovarea dezvoltării la 

nivel local și de interacțiune cu autoritățile și instituțiile administrației publice, 

dezvoltarea și implementarea unui mecanism de consultare a autorităților și 

instituțiilor publice cu ONG-urile, partenerii sociali, instituțiile de învățământ 

superior acreditate, precum și a cetățenilor în elaborarea politicilor și strategiilor 

la nivel local și acțiuni de informare și comunicare. 

Grupul țintă al proiectului este format din reprezentanți ai ONG-urilor, 

reprezentanți ai partenerilor sociali, aleși locali, personal din cadrul autorităților și 

instituțiilor publice locale, precum și cetățeni. 

Participarea Consiliului Județean Mureș presupune implementarea și promovarea 

proiectului, respectiv a activităților prevăzute în proiect pentru susținerea 

dezvoltării durabile la nivelul județului Mureș, integrarea măsurilor propuse în 

politicile și strategiile locale. 

Scopul acestui acord de sprijin al Consiliul Județean Mureș este acela al asigurării 

premizelor creșterii impactului activităților Proiectului și atingerea obiectivelor 

stabilite de Promotorul de proiect - Asociația Club „ȘI NOI PUTEM REUȘI”. 

Analizând clauzele acordului de parteneriat supus aprobării, apreciem că acestea 

respectă dispozițiile legale în considerarea cărora urmează a fi încheiat, respectiv 

se circumscrie competențelor și atribuțiilor legale ale părților.  

În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității publice 

județene precizăm că, potrivit prevederilor art.173 alin.(1) lit.„e” din OUG 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, consiliul județean exercită atribuții privind 

cooperarea interinstituțională pe plan intern, sens în care potrivit alin.(7) lit.„a” 

din același text legal, în exercitarea acestor atribuţii, consiliul județean hotărăşte, 

în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române, 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 si completările ulterioare. 

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

aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Judeţean Mureş, Asociația Club „ȘI NOI 

PUTEM REUȘI” și Sindicatul „Pro Educația” al salariaților din Universitatea „Petru 
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Maior”, pentru implementarea Proiectului „EDEN - Rețea evolutivă pentru 

susținerea și promovarea dezvoltării armonioase la nivel local și de interacțiune cu 

autoritățile și instituțiile administrației publice”, 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 
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