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HOTĂRÂREA NR. 121  
din 29 iulie 2021 

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 140/27 august 

2020 pentru stabilirea unor măsuri în vederea realizării din fonduri europene a 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. 20393/23.07.2021 al Președintelui Consiliului Județean 

Mureș, raportul de specialitate al Direcției de dezvoltare regională și implementare 

proiecte nr. 20431 din 23.07.2021, raportul de specialitate al Direcției economice – 

Serviciul buget nr. 20440 din 23.07.2021, raportul Serviciului juridic nr. 20475 din 

23.07.2021, precum și avizul comisiilor de specialitate, 

Văzând solicitările de clarificări nr.1 și nr.2 ale Autorității de Management pentru 

Programul Operațional Infrastructură Mare la proiectul ”Dotarea centrelor rezidențiale 

publice din județul Mureș cu echipamente de protecție pentru creșterea capacității de 

gestionare a crizei sanitare COVID-19”, 

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. „d”, coroborate cu cele ale alin. (5) lit. „b”, 

precum și ale art.182 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

hotărăște: 

Art. I. Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 140/27.08.2020 pentru stabilirea unor 

măsuri în vederea realizării din fonduri europene a proiectului ”Dotarea centrelor 

rezidențiale publice din județul Mureș cu echipamente de protecție pentru creșterea 

capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”, se modifică și se completează după 

cum urmează: 

1. Art.1 se modifică și va avea următorul conținut:  

”Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico - economici ai proiectului ”Dotarea centrelor 

rezidențiale publice din județul Mureș cu echipamente de protecție pentru creșterea 

capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”, astfel:  

1. Valoarea totală a investiției este de 11.800.239,14 lei cu TVA inclus, respectiv 

2.442.203,56 euro cu TVA inclus (calcul conform Curs inforeuro – august 2020, 1 euro = 

4,8318 lei din luna anterioară depunerii proiectului). 

 

 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/hot038_2012.htm#exp#exp
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2. Indicatori de realizare imediată: 

ID Indicator de realizare imediată Regiune de 

dezvoltare  

UM Valoare 

2S130 Entităţi publice dotate/sprijinite 

pentru gestionarea crizei 

sanitare cauzate de SARS- CoV-2 

Mai puţin dezvoltate entitate 11 

CV1 Valoarea echipamentelor de 

protecție personală achiziționate 

Mai puţin dezvoltate euro 2.424.164,27 

 

2. Art.2 se modifică și va avea următorul conținut: 

”Art.2 Se aprobă bugetul proiectului ”Dotarea centrelor rezidențiale publice din județul 

Mureș cu echipamente de protecție pentru creșterea capacității de gestionare a crizei 

sanitare COVID-19” în valoare de 11.800.239,14 lei cu TVA inclus, respectiv 2.442.203,56 

euro cu TVA inclus (calcul conform Curs inforeuro – august 2020, 1 euro = 4,8318 lei din 

luna anterioară depunerii proiectului), distribuit pe parteneri după cum urmează: 

- Lider de proiect – Partener 1 – Unitatea Administrativ Teritorială Județul Mureș - 

79.082,02 lei inclusiv TVA, reprezentând: 

 cheltuieli de informare, comunicare și publicitate (10 plăci permanente, care urmează 

a fi amplasate la locaţiile partenerilor în cadrul proiectului, cu excepţia liderului de 

proiect, şi 210 autocolante pentru mijloacele fixe achiziţionate în cadrul proiectului) – 

33.284,30 lei; 

 cheltuieli aferente managementului de proiect (multifuncțional+3 set - uri de tonere şi 

laptop+licență Office) – 21.997,72 lei; 

 cheltuieli cu auditul financiar – 23.800 lei; 

- Partener 2 – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș - 

2.753.842,30 lei inclusiv TVA, reprezentând: 

 cheltuieli cu echipamentele/materialele de protecție – 2.745.762,09 lei; 

 cheltuieli aferente managementului de proiect (Laptop+licență Office şi imprimantă 

multifuncţională) – 8.080,21; 

- Partener 3 – Unitatea de Management Căpușu de Câmpie – 1.182.161,24 lei inclusiv 

TVA, reprezentând cheltuieli cu echipamentele/materialele de protecție; 

- Partener 4 – Centrul de Îngrijire și Asistență Glodeni – 679.333,22 lei inclusiv TVA, 

reprezentând cheltuieli cu echipamentele/materialele de protecție; 

- Partener 5 - Centrul de Îngrijire și Asistență Lunca Mureșului – 501.299,83 lei inclusiv 

TVA, reprezentând cheltuieli cu echipamentele/materialele de protecție; 

- Partener 6 - Centrul de Îngrijire și Asistență Reghin – 581.688,63 lei inclusiv TVA, 

reprezentând cheltuieli cu echipamentele/materialele de protecție; 

- Partener 7 - Centrul de Îngrijire și Asistență Sighișoara – 335.303,41 lei inclusiv TVA, 

reprezentând cheltuieli cu echipamentele/materialele de protecție; 

- Partener 8 – Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Brâncovenești – 

1.618.594,59 lei inclusiv TVA, reprezentând cheltuieli cu echipamentele/materialele 

de protecție; 
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- Partener 9 – Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Călugăreni – 

1.710.441,11 lei inclusiv TVA, reprezentând cheltuieli cu echipamentele/materialele 

de protecție; 

- Partener 10 – Centrul de Abilitare și Reabilitare Reghin – 310.500,98 lei inclusiv TVA, 

reprezentând cheltuieli cu echipamentele/materialele de protecție; 

- Partener 11 – Căminul pentru persoane vârstnice Ideciu de Jos – 2.047.991,81 lei 

inclusiv TVA, reprezentând cheltuieli cu echipamentele/materialele de protecție. 

3. După art.2 se introduc 2 noi articole, 21 – 22 cu următorul cuprins: 

”Art. 21(1) Se aprobă lista echipamentelor/dotărilor aferentă proiectului ”Dotarea 

centrelor rezidențiale publice din județul Mureș cu echipamente de protecție pentru 

creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19” 

(2) Echipamentele/materialele de protecție cuprinse în proiect se regăsesc în anexa care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 22 Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 

proiectului ”Dotarea centrelor rezidențiale publice din județul Mureș cu echipamente de 

protecție pentru creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”, pentru 

implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul Județului Mureș.” 

4. Anexa se modifică şi se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

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

Copilului Mureș, 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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Referat de aprobare 

la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 

Județean Mureș nr. 140/27 august 2020 pentru stabilirea unor măsuri în vederea 

realizării din fonduri europene a 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 a depus la data de 16.09.2020 cererea de finanțare pentru 

”Dotarea centrelor rezidențiale publice din județul Mureș cu echipamente de protecție 

pentru creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”. 

Prin solicitările de clarificări nr.1 și nr.2, Autoritatea de Management pentru Programul 

Operațional Infrastructură Mare (AM POIM) a solicitat printre altele, următoarele: 

- Revizuirea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.140/27.08.2020 prin includerea 

aprobării indicatorilor tehnico-economici ai proiectului și a indicatorului 2S130 – 

Entități publice dotate / sprijinite pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de 

SARS-CoV-2;  

- Revizuirea Anexei 10 – Lista echipamentelor/dotărilor propuse prin proiect prin 

eliminarea panourilor temporare și a 10 imprimante multifuncționale; 

- Includerea în cadrul proiectului a activității de audit financiar a proiectului. 

Având în vedere cele solicitate de AM POIM, este necesară modificarea Hotărârii 

Consiliului Județean Mureș nr.140/27.08.2020 pentru includerea aprobării indicatorilor 

tehnico-economici ai proiectului și a indicatorului 2S130 – Entități publice dotate / 

sprijinite pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2. 

În urma modificărilor solicitate, valoarea totală a bugetului proiectului scade de la 

11.868.151,04 lei cu TVA inclus, respectiv 2.456.258,75 euro cu TVA inclus (conf. Curs 

inforeuro – august 2020, 1 euro=4,8318 lei), la 11.800.239,14 lei cu TVA inclus, respectiv 

2.442.203,56 euro cu TVA inclus. 

În spiritul celor invocate mai sus, considerăm că sunt îndeplinite condițiile ca proiectul 

de hotărâre să fie supus dezbaterii şi aprobării. 

 

Preşedinte 

Péter Ferenc 

       

    Nr. 20393/23.07.2021 

    Dosar IX/B/1 
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Raport de specialitate  

la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 

Județean Mureș nr. 140/27 august 2020 pentru stabilirea unor măsuri în vederea 

realizării din fonduri europene a 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 a depus la data de 16.09.2020 cererea de finanțare pentru 

”Dotarea centrelor rezidențiale publice din județul Mureș cu echipamente de protecție 

pentru creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”, în cadrul apelului 

de proiecte 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. 

La data de 22.06.2021 Autoritatea de Management pentru Programul Operațional 

Infrastructură Mare (AM POIM) a transmis solicitarea de clarificări nr.1 la cererea de 

finanțare. Printre solicitările Autorității de Management pentru Programul Operațional 

Infrastructură Mare se numără: 

- Revizuirea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.140/27.08.2020 prin includerea 

aprobării indicatorilor tehnico-economici ai proiectului și a indicatorului 2S130 – 

Entități publice dotate / sprijinite pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de 

SARS-CoV-2;  

- Revizuirea Anexei 10 – Lista echipamentelor/dotărilor propuse prin proiect prin 

eliminarea panourilor temporare și a 10 imprimante multifuncționale; 

- Includerea în cadrul proiectului a activității de audit financiar a proiectului. 

Având în vedere cele solicitate de AM POIM, este necesară modificarea Hotărârii 

Consiliului Județean Mureș nr.140/27.08.2020 pentru includerea aprobării indicatorilor 

tehnico-economici ai proiectului și a indicatorului 2S130 – Entități publice dotate / 

sprijinite pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2. 

De asemenea, având în vedere că Anexa 10 - Lista echipamentelor/dotărilor propuse prin 

proiect trebuie revizuită și trebuie inclusă și activitatea de audit financiar a proiectului, 

valoarea totală a bugetului proiectului ”Dotarea centrelor rezidențiale publice din județul 

Mureș cu echipamente de protecție pentru creșterea capacității de gestionare a crizei 

sanitare COVID-19” se modifică de la 11.868.151,04 lei cu TVA inclus, respectiv 

2.456.258,75 euro cu TVA inclus (conf. Curs inforeuro – august 2020, 1 euro=4,8318 lei), la 

11.800.239,14 lei cu TVA inclus, respectiv 2.442.203,56 euro cu TVA inclus.  

 Nr.20431/23.07.2021 

 Dosar IX/B/1 
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Lista cu investițiile propuse prin proiect revizuită, este anexată proiectului de hotărâre a 

Consiliului Județean Mureș. 

În spiritul celor invocate mai sus, considerăm că sunt îndeplinite condițiile ca proiectul de 

hotărâre să fie supus dezbaterii şi aprobării. 

 

Șef serviciu  

Suciu Călin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Călbază Ioan 
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Nr. 20440/23.07.2021 

Dosar IX B/1 

              

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 

Județean Mureș nr. 140/27 august 2020 pentru stabilirea unor măsuri în vederea 

realizării din fonduri europene a 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 a depus la data de 16.09.2020 cererea de finanțare pentru 

”Dotarea centrelor rezidențiale publice din județul Mureș cu echipamente de protecție 

pentru creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”, în cadrul apelului 

de proiecte 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. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.140/27.08.2020 s-au aprobat lista de investiţii 

şi valoarea totală a proiectului.  

Prin  solicitările nr. 1/22.06.2021 şi 2/07.07.2021, Autoritatea de Management pentru 

Programul Operațional Infrastructură Mare (AM POIM) a solicitat o serie de clarificări la 

cererea de finanţare printre care şi următoarele: 

- revizuirea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.140/27.08.2020 prin includerea 

aprobării indicatorilor tehnico-economici ai proiectului și a indicatorului 2S130 – 

Entități publice dotate / sprijinite pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-

CoV-2;  

- revizuirea Anexei 10 – Lista echipamentelor/dotărilor propuse prin proiect prin 

eliminarea dotărilor de informare, comunicare și publicitate şi aferente 

managementului de proiect; 

- eliminarea panourilor temporare și a 10 imprimante multifuncționale şi includerea în 

cadrul proiectului a activității de audit financiar. 

Cererile susmenţionate implică modificarea anexei aprobate prin Hotărârea Consiliului 

Județean Mureș nr.140/27.08.2020, modificarea valorii totale a proiectului de la 

11.868.151,04 lei cu TVA inclus la 11.800.239,14 lei cu TVA inclus, aprobarea indicatorilor 



 

                                                                                                         ```  2/2 
 

tehnico – economici ai investiţiei şi a indicatorului 2S130 – Entități publice dotate / 

sprijinite pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2.  

Potrivit prevederilor Ghidului de finanţare, cheltuielile eligibile sunt finanţate în proporţie 

de 100% din fonduri nerambursabile şi proiectul, în forma revizuită, nu conţine cheltuieli 

neeligibile. În aceste condiţii nu este necesară alocarea de sume sub formă de cofinanţare 

de la bugetul Judeţului Mureş.  

Având în vedere cele de mai sus şi termenul de eligibilitate al cheltuielilor, 31.12.2021, 

este necesară modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș 

nr.140/27.08.2020 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de 

29.07.2021. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 
Alin Mărginean 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Friss Csaba 
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RAPORT  

la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii 

Consiliului Județean Mureș nr.140/27 august 2020 pentru stabilirea unor 

măsuri în vederea realizării din fonduri europene a 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 Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, cu 

referatul de aprobare nr. 20393/23.07.2021 şi în considerarea celor reținute în 

raportul de specialitate nr. 20431/23.07.2021 al Direcției de Dezvoltare Regională și 

Implementare Proiecte, Serviciul Dezvoltare Regională, precum și în raportul de 

specialitate nr. 20440/23.07.2021 al Direcției Economice, Compartimentul Analiză și 

Asistență Economică,    

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:  

Din conținutul înscrisurilor care însoțesc proiectul de hotărâre reiese că, în adoptarea 

actului administrativ sunt incidente prevederile art.173 alin.(1) lit.„d” coroborat cu 

cele ale alin.(5) lit. „b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.102 din 25 iunie 2020 s-a aprobat 

încheierea 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”, în 

cadrul apelului de proiecte aferent Programului Operațional 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. 

Prin solicitările de clarificare nr.1 și nr.2, înregistrate la Consiliul Județean Mureș sub 

nr.17085/22.06.2021 și nr.18710/07.07.2021, Autoritatea de Management pentru 

Nr.20475/23.07.2021 

Dosar. IX/B/1  
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Programul Operațional Infrastructura Mare (AM POIM) a solicitat o serie de clarificări 

la cererea de finanțare, după cum urmează: 

- modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.140/27.08.2020 privind valoarea 

proiectului, respectiv lista de investiții (Anexa 10),  în sensul că din lista de investiții  

se elimină panourile temporare și 10 imprimante multifuncționale; 

- aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului, incluzând și indicatorul 

2S130 – Entități publice dotate/sprijinite pentru gestionarea crizei sanitare cauzate 

de SARS-COV-2; 

- includerea în cadrul proiectului a activității de audit financiar. 

Solicitările susmenționate implică modificarea anexei privind lista de investiții 

aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.140/27.08.2020, modificarea 

bugetului total al proiectului de la suma de 11.868.151,04 lai cu TVA inclus la suma 

de 11.800.239,14 lei cu TVA inclus, aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai 

investiției cu includerea și a indicatorului 2S130 - Entități publice dotate/sprijinite 

pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-COV-2. 

Menționăm că, potrivit Ghidului de finanțare, cheltuielile eligibile sunt finanțate în 

proporție de 100% din fonduri nerambursabile, nefiind necesară alocarea de sume sub 

formă de cofinanțare de la bugetul Județului Mureș. 

În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității publice, 

arătăm că, în considerarea prevederilor art.173 alin.(5), lit.„b” din Codul 

administrativ, consiliul județean asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor 

publice de interes judeţean 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.  

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 

modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.140/27 august 

2020 pentru stabilirea unor măsuri în vederea realizării din fonduri europene a 

proiectului „Dotarea centrelor rezidențiale publice din județul Mureș cu echipamente 

de protecție pentru creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”, 

poate fi supus dezbaterii și aprobării 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: Szoverfi Gabriella /2 ex. 

Verificat: Adriana Farkas –Şef Serviciu 
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