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         HOTĂRÂREA NR.181 
                                             din 3 noiembrie 2021 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.111/07.07.2021 privind 

aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Judeţean Mureş, Asociația Cristi Vasiliu și 

Spitalul Clinic Județean Mureș pentru implementarea Proiectului "Viață pentru nou 

născuți în Mureș" 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând referatul de aprobare  nr.29945/29.10.2021 al Președintelui Consiliului Județean 

Mureș, raportul de specialitate al Direcţiei economice, raportul Serviciului juridic, 

precum şi avizul comisiilor de specialitate, 

Având în vedere solicitarea Asociației Cristi Vasiliu cu nr. 18/27.10.2021, înregistrată la 

Consiliul Județean Mureș sub nr. 29739/27.10.2021,  

Ținând cont de prevederile Ghidului aplicantului aferent Programului de finanţare 

nerambursabilă „Fondul Viaţă pentru Nou-Născuţi”, derulat de Fundația Vodafone 

România, 

În temeiul prevederilor art. 173 alin.(1) lit.„e”, coroborate cu cele ale alin.(7) lit. „a”, 

precum și 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 Judeţean Mureş nr.111/07.07.2021 privind aprobarea  

parteneriatului  dintre Consiliul Judeţean Mureş, Asociația Cristi Vasiliu și Spitalul Clinic 

Județean Mureș pentru implementarea Proiectului "Viață pentru nou născuți în Mureș" se 

modifică după cum urmează: 

1. Anexa se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.II. Prezenta hotărâre se comunică Asociației Cristi Vasiliu, Spitalului Clinic Județean 

Mureș și Direcției economice 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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Nr. 29945/29.10.2021 

Dosar IX B/1 

              

REFERAT DE APROBARE 

la  proiectul  de  hotărâre  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş 

nr.111/07.07.2021 privind aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Judeţean Mureş, 

Asociația Cristi Vasiliu și Spitalul Clinic Județean Mureș, pentru implementarea Proiectului 

"Viață pentru nou născuți în Mureș" 

 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 111/07.07.2021 a fost aprobat acordul de 

parteneriat dintre Consiliul Judeţean Mureş, Asociația Cristi Vasiliu și Spitalul Clinic 

Județean Mureș pentru implementarea proiectului "Viață pentru nou născuți în Mureș"  în 

cadrul programului „Fondul Viaţă pentru Nou-Născuţi” finanţat de către Fundația Vodafone 

România. Existenţa acestui acord este condiţie obligatorie, potrivit ghidului aplicantului, 

pentru  a primi finanţare în cadrul programului.  

Prin adresa nr. 18/27.10.2021, înregistrată la Consiliul judeţean Mureş cu nr. 

29739/27.10.2021, Asociația Cristi Vasiliu a comunicat că proiectul a fost declarat finalist, 

urmând să intre în etapa de contractare şi a solicitat modificarea acordului de parteneriat la 

solicitarea finanţatorului, Fundaţia Vodafone, după cum urmează: 

1. Diminuarea bugetului total estimat al proiectului de la 1.000.000 lei la 932.410 lei.  

2. Modificarea structurii finanţării astfel: 791.750 lei finanţare Fundaţia Vodafone şi 

140.660 lei cofinanţare aplicant, din care 100.000 lei cofinanţare din partea Consiliului 

Judeţean Mureş şi 40.660 lei cofinanţare din partea  Asociației Cristi Vasiliu. 

3. Transferarea cheltuielilor de mentenanță a echipamentelor în sarcina Spitalului Clinic 

Judeţean Mureş odată ce acestea depășesc perioada de garanție, pentru următorii 5 ani, 

buget estimativ 80.000 lei fără TVA.  

4. Menționarea derulării de către Asociația Cristi Vasiliu a campaniei de strângere de 

fonduri pentru asigurarea cofinanțării de 40.660 lei susmenţionată și 45.000 lei pentru 

dezvoltarea proiectului de dotare cu soluție de telemedicină a secției de terapie 

intensivă neonatală a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureș, având în vedere 

aprobarea condiționată a soluției de telemedicină pentru terapia neonatală a Spitalului 

Clinic Judeţean Mureș.  

5. Participarea tuturor partenerilor la realizarea activităţilor specifice de comunicare şi 

promovare proiect. 

Având în vedere cele de mai sus, supun spre aprobare proiectul de hotărâre anexat. 

PREŞEDINTE           
Péter Ferenc                  
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Nr.29964/29.10.2021 

                Dosar IX B/1              

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la  proiectul  de  hotărâre  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş 

nr.111/07.07.2021 privind aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Judeţean 

Mureş, Asociația Cristi Vasiliu și Spitalul Clinic Județean Mureș, pentru 

implementarea Proiectului "Viață pentru nou născuți în Mureș" 

  

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 111/07.07.2021 a fost aprobat acordul de 
parteneriat dintre Consiliul Judeţean Mureş, Asociația Cristi Vasiliu și Spitalul Clinic 
Județean Mureș pentru implementarea proiectului "Viață pentru nou născuți în Mureș"  în 
cadrul programului „Fondul Viaţă pentru Nou-Născuţi” finanţat de către Fundația Vodafone 
România. Dovada parteneriatul dintre aplicant (Asociația Cristi Vasiliu), unitatea medicală 
pe care o vizează proiectul (Spitalul Clinic Județean Mureș) şi autoritatea publică care vine 
în sprijinul proiectului şi care are în subordine unitatea medicală în care se află secţia sau 
compartimentul de neonatologie vizat în proiect (Consiliul Judeţean Mureş) este condiţie 
obligatorie, potrivit ghidului aplicantului, pentru  a primi finanţare în cadrul programului.  

Prin adresa nr. 18/27.10.2021, înregistrată la Consiliul judeţean Mureş cu nr. 
29739/27.10.2021, Asociația Cristi Vasiliu a comunicat că proiectul a fost declarat finalist, 
urmând să intre în etapa de contractare, a pus la dispoziţie bugetul actualizat al 
proiectului  şi a solicitat aprobarea unor modificări în ceea ce priveşte condiţiile de 
derulare ale parteneriatului, valoarea şi structura bugetului iniţial. Modificările se impun 
la solicitarea finanţatorului, Fundaţia Vodafone, şi vizează: 

1. Diminuarea bugetului total estimat al proiectului de la 1.000.000 lei la 932.410 lei, 
determinată de diminuarea cu 88.950 lei a costurilor directe (reducerea nr. de 
injectomate, diminuarea sumelor pentru soluţia de telemedicină, introducerea unor 
costuri diverse şi neprevăzute), includerea în bugetul proiectului a sumei de 22.760 lei 
pentru comunicare şi promovare proiect şi diminuarea cu 1.400 lei a cheltuielilor de 
management şi consultanţă proiect.  

2. Modificarea structurii finanţării astfel: 791.750 lei finanţare Fundaţia Vodafone 
(84,91%) şi 140.660 lei cofinanţare aplicant (15,09%), din care 100.000 lei cofinanţare din 
partea Consiliului Judeţean Mureş şi 40.660 lei cofinanţare din partea  Asociației Cristi 
Vasiliu. 

3. Transferarea cheltuielilor de mentenanță a echipamentelor în sarcina Spitalului 
Clinic Judeţean Mureş odată ce acestea depășesc perioada de garanție, pentru următorii 5 
ani, buget estimativ 80.000 lei fără TVA.  

4. Menționarea derulării de către Asociația Cristi Vasiliu a campaniei de strângere de 
fonduri pentru asigurarea cofinanțării de 40.660 lei susmenţionată și 45.000 lei pentru 
dezvoltarea proiectului de dotare cu soluție de telemedicină a secției de terapie intensivă 
neonatală a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureș (secția de nivel III din 
județ), având în vedere aprobarea condiționată a soluției de telemedicină pentru terapia 
neonatală a Spitalului Clinic Judeţean Mureș.  
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5. Participarea tuturor partenerilor la realizarea activităţilor specifice de comunicare 
şi promovare proiect  (promovare social media, promovare mass media, tipărire materiale, 
producţie spoturi media, dezvoltare şi actualizare site, protocol, etc.).  

Bugetul actualizat al proiectului se regăseşte mai jos. 

Unitate
Cost unitate 

(RON)
Nr unități

Cost total

(RON)

Finanțare din resurse 

proprii ale ONG-ului

(RON)

Sumă solicitată în 

cadrul finanțării

(RON)

Resurse umane 93.800 14.000 79.800

Management proiect - norma 75% luna 6.650 12 79.800 0 79.800

Consultant probleme medicale - norma 25% luna 2.800 3 8.400 8.400 0

Consultant probleme tehnice si IT - norma 25% luna 2.800 2 5.600 5.600 0

Costuri directe (ex: achiziție, reparații  mentenanță 

echipamente/aparatură soluții telemedicină, consumabile, transport)

740.850 78.400 662.450

Monitor de înaltă performanță pentru funcții vitale bucăți 20.000 4 80.000 8.000 72.000

Injectomate bucăți 10.000 8 80.000 12.000 68.000

Aparat de măsurare transcutanat a bilirubinei Bilichek bucăți 17.000 1 17.000 1.700 15.300

Aspirator medical secreții bucăți 1.000 5 5.000 500 4.500

Suport injectomate bucăți 7.000 5 35.000 3.500 31.500

Aparat de ventilație non-invazivă Bubble CPAP bucăți 25.000 3 75.000 7.500 67.500

EKG bucăți 18.000 1 18.000 1.800 16.200

Videolaringoscop neonatal bucăți 25.000 2 50.000 5.000 45.000

Ecocardiograf neonatal bucăți 300.000 1 300.000 30.000 270.000

Masă cu flux laminar pentru pregătirea soluțiilor sterile bucăți 10.000 1 10.000 1.000 9.000

Soluție telemedicină bucăți 37.000 1 37.000 3.700 33.300

Costuri neprevazute achizitii procent 33.850 1 33.850 3.700 30.150

Costuri de renovare/modernizare spațiu tehnico medical 75.000 37.500 37.500

Sistem UPS sistem 30.000 1 30.000 15.000 15.000

Sistem electrogen sistem 45.000 1 45.000 22.500 22.500

Comunicare și promovare proiect 22.760 10.760 12.000

Promovare social media numar 25 20 500 0 500

Contracte promovare mass media numar 1 5.000 5.000 5.000 0

Tiparire materiale numar 300 5 1.500 1.500

Productie spoturi media numar 3 1.000 3.000 3.000

Dezvoltare si update site numar 9 500 4.500 4.500

Masa voluntari numar 50 30 1.500 1.500

Protocol numar 1 1.500 1.500 1.500

Combustibil litri 6 200 1.260 260 1.000

Consiliere juridica sedinte 400 10 4.000 4.000

Costuri administrative 0 0 0

0 0 0

932.410          140.660                    791.750                   Total  

Potrivit adresei susmenţionate şi calendarului rundei de finanţare a programului „Fondul 
Viaţă pentru Nou-Născuţi”, finanţatorul va comunica public lista proiectelor câştigătoare 
vineri 29 octombrie 2021, ora 11, planificarea și semnarea contractelor de finanțare fiind 
stabilită pentru intervalul 22.10.2021-05.11.2021. 

Având în vedere cele de mai sus,  implicaţiile pozitive ale proiectului asupra calităţii 
actului medical la nivelul secţiei neonatologie din cadrul spitalului şi prevederile art. 173 
alin.(1) lit. „b”, coroborate cu cele ale lit. „e” și 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 îndeplinite cerinţele legale pentru aprobarea 
modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.111/07.07.2021 privind aprobarea 
parteneriatului dintre Consiliul Judeţean Mureş, Asociația Cristi Vasiliu și Spitalul Clinic 
Județean Mureș, pentru implementarea Proiectului "Viață pentru nou născuți în Mureș" cu 
ocazia şedinţei  extraordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de 03.11.2021. 

DIRECTOR EXECUTIV                                                          
Alin Mărginean                                                                          

 

 

Întocmit: Friss Csaba 
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Văzut, 

Director executiv 

Genica Nemeș 

 

 

RAPORT  

la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean 

Mureș nr.111/07.07.2021 privind aprobarea parteneriatului dintre Consiliul 

Judeţean Mureş, Asociația Cristi Vasiliu și Spitalul Clinic Județean Mureș, 

pentru implementarea Proiectului "Viață pentru nou născuți în Mureș" 

 

 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, 

cu referatul de aprobare nr.29945/29.10.2021 şi în considerarea celor reținute în 

raportul de specialitate al Direcției economice nr.29964/29.10.2021,  

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: 

Din conținutul înscrisurilor care însoțesc proiectul de hotărâre reiese că, 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 Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.111/07.07.2021 s-a aprobat 

parteneriatul dintre Consiliul Județean Mureș, Asociația Cristi Vasiliu și Spitalul 

Clinic Județean Mureș pentru implementarea proiectului ”Viață pentru nou născuți 

în Mureș”. 

Din înscrisurile anexate proiectului de hotărâre reiese că prin adresa 

nr.18/27.10.2021 a Asociației Cristi Vasiliu, înregistrată la Consiliul Județean Mureș 

sub nr. 29739/27.10.2021, aceasta ne-a comunicat că proiectul a fost declarat 

finalist, solicitând totodată modificarea acordului de parteneriat ca urmare a 

condițiilor și ajustărilor de buget transmise de finanțator. 

Nr. 29990/29.10.2021 

Dosar IX/B/1 
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Aceste modificări vizează diminuarea bugetului total estimat al proiectului, 

structura bugetului, transferarea obligației de suportare a cheltuielilor de 

mentenanță a echipamentelor, după expirarea perioadei de garanție către Spitalul 

Clinic Județean Mureș, asumarea obligației derulării de către Asociația Cristi Vasiliu 

a unor campanii de strângere de fonduri pentru realizarea proiectului, respectiv 

participarea tuturor partenerilor la realizarea activităților specifice de comunicare 

și promovare a proiectului. 

Analizând clauzele parteneriatului supus aprobării, astfel cum a fost modificat, 

apreciem că acesta 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 la întocmirea proiectului de hotărâre s-au avut în vedere 

prevederile 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 pentru  

modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.111/07.07.2021 privind 

aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Judeţean Mureş, Asociația Cristi Vasiliu și 

Spitalul Clinic Județean Mureș, pentru implementarea Proiectului "Viață pentru nou 

născuți în Mureș", 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. 

Șef serviciu 

Adriana Farkas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Buta Ramona Alina –  2 ex  
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