HOTĂRÂREA NR. 27
din 28 februarie 2022
privind aprobarea Programului acţiunilor economico – sociale coordonate de
Consiliul Judeţean Mureş pe anul 2022

Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând referatul de aprobare nr. 4947 din 24.02.2022 al Președintelui Consiliului
Județean Mureș, raportul de specialitate al Direcţiei de dezvoltare regională și
implementare proiecte nr. 4974 din 24.02.2022, raportul Serviciului juridic nr. 4983
din 24.02.2022, precum şi avizele comisiilor de specialitate,
În temeiul dispozițiilor art.173 alin.(1) lit.„b”, coroborate cu cele ale alin.(3) lit.„d”,
precum și 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 Programul acţiunilor economico – sociale coordonate de Consiliul
Judeţean Mureş pe anul 2022, conform anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică direcţiile din cadrul aparatului de specialitate
şi instituţiile subordonate Consiliului Judeţean Mureş, care răspund de aducrea sa la
îndeplinire.
PREŞEDINTE
Péter Ferenc

``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````

Contrasemnează
SECRETAR GENERAL
Paul Cosma

```````````
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Nr.4947/24.02.2022
Dosar IX/B/1

Referat de aprobare
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului acţiunilor economicosociale coordonate de Consiliul Judeţean Mureş pe anul 2022
În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, autorităţile publice au
sarcina de a adopta strategii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială a
judeţului. Acestea sunt importante atât pentru dezvoltarea economico-socială armonioasă
a judeţului, cât şi pentru accesarea fondurilor puse la dispoziţie de Uniunea Europeană şi
utilizarea lor în mod eficient.
În acest sens, a fost elaborat Programul acţiunilor economico-sociale coordonate de
Consiliul Judeţean Mureş pe anul 2022, finanţat din bugetul Consiliului Judeţean Mureş,
aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.10/11.02.2022, și din fonduri
externe nerambursabile. Activităţile din program vor fi cuprinse în ”Planul de acţiuni pe
anul 2022”, elaborat la nivelul Instituţiei Prefectului - Judeţul Mureş, pentru realizarea
obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare adoptat prin Hotărârea Parlamentului
României nr.42/2021.
Pentru anul 2022, direcţiile de specialitate ale Consiliului Judeţean Mureș şi instituţiile
subordonate acestuia, au propus programe proprii de acţiune, structurate după cum
urmează:
1. Programul de investiţii şi reparaţii al Consiliului Judeţean Mureş şi al instituţiilor
subordonate;
2. Programul lucrărilor de drumuri din fonduri bugetare;
3. Programul de informatizare a administraţiei publice locale;
4. Programul colaborărilor externe;
5. Programul pentru acordarea de finanţări nerambursabile din bugetul public al judeţului
Mureş pentru anul 2022, în domeniile: cultură, culte, sport, activități de tineret şi
asistenţă socială
6. Programul privind dezvoltarea turismului în judeţul Mureş;
7. Programul de comunicare publică al Consiliului Judeţean Mureş;
8. Programul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş;
9. Programul acţiunilor culturale ale instituţiilor de cultură subordonate Consiliului
judeţean.
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România, 540026 Tîrgu Mureş, judeţul Mureş, Piaţa Victoriei nr.1
Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718 e-mail: cjmures@cjmures.rowww.cjmures.ro

Programul acţiunilor economico-sociale coordonate de Consiliul Judeţean Mureş pe anul
2022, se doreşte a fi unul pragmatic care urmează să fie monitorizat şi evaluat pe
parcursul derulării lui şi reprezintă o inventariere a acţiunilor care vor fi întreprinse
pentru dezvoltarea economico-socială a Judeţului Mureş în anul 2022. Desigur, în măsura
în care se consideră necesar, el poate fi completat cu noi propuneri.
Având în vedere cele arătate mai sus, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre
privind aprobarea Programului acţiunilor economico-sociale din coordonarea Consiliului
Judeţean Mureş pe anul 2022.

PREŞEDINTE,
Péter Ferenc
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România, 540026 Tîrgu Mureş, judeţul Mureş, Piaţa Victoriei nr.1
Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718 e-mail: cjmures@cjmures.rowww.cjmures.ro

Nr.4974/24.02.2022
Dosar IX/B/1

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului acţiunilor economicosociale coordonate de Consiliul Judeţean Mureş pe anul 2022

În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, autorităţile
publice au sarcina de a adopta strategii, prognoze şi programe de dezvoltare
economico-socială a judeţului. Acestea sunt importante atât pentru dezvoltarea
economico-socială armonioasă a judeţului, cât şi pentru accesarea fondurilor puse la
dispoziţie de Uniunea Europeană şi utilizarea lor în mod eficient.
În acest sens, a fost elaborat Programul acţiunilor economico-sociale coordonate de
Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2022, finanţat din bugetul Consiliului Judeţean
Mureş, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.10/11.02.2022, și din
fonduri externe nerambursabile. Activităţile din program vor fi cuprinse în ”Planul de
acţiuni pe anul 2022”, elaborat la nivelul Instituţiei Prefectului - Judeţul Mureş,
pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare adoptat prin
Hotărârea Parlamentului României nr. 42/2021.
Pentru anul 2022, ca în fiecare an, direcţiile de specialitate ale Consiliului Judeţean
Mureș şi instituţiile subordonate acestuia, propun programe proprii de acţiune,
structurate după cum urmează:
1.

Programul de investiţii şi reparaţii al Consiliului Judeţean Mureş şi al
instituţiilor subordonate

Programul cuprinde lucrările necesare pentru desfăşurarea în bune condiţii a
activităţii curente a instituţiilor. Lucrările cuprinse în acest program se referă la
bunurile care fac parte din domeniul public al judeţului Mureş. Sursa de finanţare a
programului este bugetul local în primul rând, iar în completare veniturile proprii ale
instituţiilor subordonate. Sumele alocate pentru anul 2022 sunt 83.865.275 lei
pentru investiţii respectiv 15.181.000 lei pentru reparaţii.
Direcţia de Dezvoltare Regională şi Implementare Proiecte desfăşoară activităţi
specifice identificării surselor de finanţare pentru nevoile de dezvoltare, respectiv
implementării de proiecte și monitorizării celor finalizate.
În vederea implementării celor 14 proiecte cu finanţare nerambursabilă, derulate de
Judeţul Mureş în calitate de lider sau în parteneriat, pentru anul 2022 a fost alocată
suma de 126.556.000 lei.
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2.

Programul lucrărilor de drumuri din fonduri bugetare

Programul cuprinde servicii pregătitoare aferente întreţinerii, reparării și
modernizării drumurilor publice. Suma alocată pentru anul 2022 este de 47.203.000
lei, defalcată după cum urmează:
I. Cheltuieli de întreţinere şi reparaţii curente 27.062.000 lei;
II. Cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale - 20.141.000 lei
3.

Programul de informatizare a administraţiei publice locale

Consiliul Judeţean prevede sume importante în vederea informatizării activităţilor la
nivel de consiliu judeţean. Suma alocată pentru anul 2022 este 234.000 lei.
Prin realizarea informatizării administraţiei publice se urmăreşte obţinerea de
performanțe precum:
 îmbunătăţirea calităţii deciziilor
 creşterea performanţelor şi calităţii serviciilor
 optimizarea fluxului informaţional
 reducerea duratei medii de prelucrare a informaţiei
 creşterea securităţii informaţiei
 creşterea gradului de confidenţialitate a informaţiei care nu este destinată
publicului
 creşterea satisfacţiei muncii curente
 creşterea nivelului de calificare a personalului;
4.

Programul colaborărilor externe

Programul de Colaborări Externe al Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2022 are ca
obiectiv general dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu structuri similare din alte
state, cu scopul de a creşte şi consolida capacitatea administraţiei publice judeţene
privind accesarea fondurilor europene şi bunele practici în domeniul serviciilor
publice locale, dezvoltarea infrastructurii, turismului, dezvoltare regională durabilă.
Programul Colaborărilor externe pe anul 2022 cuprinde capitole de primiri de invitaţi
şi delegaţii străine, precum şi participarea reprezentaţilor Consiliului Judeţean Mureş
la diverse manifestări internaţionale: vizite oficiale pe bază de reciprocitate,
conferinţe, simpozioane, vizite de documentare, şedinţe ale comisiilor de
specialitate ale Adunării Regiunilor Europei, etc.
Suma alocată pe anul 2022 este de 480.600 lei.
5. Programul pentru acordarea de finanţări nerambursabile din bugetul public
al judeţului Mureş pentru anul 2022, în domeniile: cultură, culte, sport, activități
de tineret şi asistenţă socială
Programul pentru acordarea de finanţări nerambursabile din bugetul public al
judeţului Mureş pentru anul 2022, în domeniile: cultură, culte, sport şi asistenţă
socială, a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 11/11.02.2021,
suma alocată fiind de 3.120.000 lei, defalcată după cum urmează:
A. Programe, proiecte şi acţiuni culturale: 400.000 lei;
B. Culte religioase: 600.000 lei;
C. Acţiuni sportive de utilitate publică: 970.000 lei;
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D. Asistenţă socială: 1.000.000 lei;
E. Activităţi de tineret: 150.000 lei.
6.

Programul privind dezvoltarea turismului în judeţul Mureş

Consiliul Judeţean prevede sume importante în vederea informatizării activităţilor
atât la nivel de consiliu judeţean, cât şi de instituţii subordonate.
Prin realizarea informatizării administraţiei publice se urmăreşte obţinerea de
performanțe precum:


îmbunătăţirea calităţii deciziilor



creşterea performanţelor şi calităţii serviciilor



optimizarea fluxului informaţional



reducerea duratei medii de prelucrare a informaţiei



creşterea securităţii informaţiei



creşterea gradului de confidenţialitate a informaţiei care nu este destinată
publicului



creşterea satisfacţiei muncii curente



creşterea nivelului de calificare a personalului

În final se urmăreşte
administraţiei publice.
7.

îmbunătăţirea

prestigiului

şi

imaginii

organizaţiilor

Programul de comunicare publică al Consiliului Judeţean Mureş

Consiliul Judeţean, în calitate de autoritate a administraţiei publice locale,
constituită la nivel judeţean, prin activitatea sa influenţează şi interesează categorii
largi de persoane. Pentru o informare corectă şi obiectivă a grupului ţintă, realizările
trebuie diseminate cu operativitate prin mijloace de comunicare diverse, atât prin
presa scrisă, on-line şi audio-vizuală.
Grupul ţintă se constituie din:


locuitori din mediul urban şi rural al Judeţului Mureş



autorităţi şi instituţii publice cu care Consiliul Judeţean Mureş colaborează



consilieri judeţeni, funcţionari publici din judeţul Mureş



organizaţii neguvernamentale din judeţul Mureş



mediul de afaceri din judeţul Mureş



structuri asociative naţionale, regionale şi internaţionale din care face parte
Consiliul Judeţean



mass-media din judeţul Mureş.

Valoarea estimată pentru achiziţionarea de spaţii pentru publicarea materialelor de
comunicare publică privind activitatea Consiliului Judeţean Mureş, în presa scrisă,
presa on-line și presa audiovizuală în limbile română și maghiară, respectiv ale
dispoziţiilor de convocare a şedinţelor ordinare şi extraordinare ale consiliului
judeţean, hotărârilor de interes general adoptate de consiliul judeţean, anunţurilor
şi articolelor pentru informarea publicului cu privire la programele de finanţare,
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proiectele finanţate din fonduri europene şi naţionale, strategiile consiliului
judeţean şi alte articole de interes public pentru asigurarea transparenţei activităţii
Consiliului Judeţean Mureş, este de 990.978,92 lei.
8. Programul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Mureş
Suma alocată pentru anul 2022 este de 155.333.000 lei, defalcată după cum
urmează:
Componenta A: Protecţia şi promovarea drepturilor copilului - 68.282.000 lei;
Componenta B: Protecţia persoanelor adulte cu dizabilități - 72.681.000 lei;
Componenta C: Dezvoltarea şi îmbunătăţirea serviciilor de incluziune socială a
persoanelor adulte aflate în situaţii de risc - 13.330.000 lei;
Componenta D: Dezvoltarea calităţii serviciilor sociale - 1.040.000 lei.
9. Programul acţiunilor culturale ale instituţiilor de cultură subordonate
Consiliului judeţean
Acesta cuprinde activităţile propuse a fi derulate în cursul acestui an de către
instituţii de cultură subordonat, respectiv:


REDACŢIA REVISTEI VATRA



REDACŢIA REVISTEI LÁTÓ



CENTRULUI JUDEŢEAN PENTRU CULTURĂ TRADIŢIONALĂ ŞI EDUCAŢIE
ARTISTICĂ



TEATRUL PENTRU COPII ŞI TINERET "ARIEL" TIRGU MUREŞ



ANSAMBLUL ARTISTIC PROFESIONIST "MUREŞUL"



FILARMONICA DE STAT MUREŞ



MUZEUL JUDEŢEAN MUREŞ

 BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ
Pentru anul 2022, suma alocată pentru realizarea obiectivelor propuse de instituţiile
de cultură subordonate este de 3.075.520 lei, din care 2.825.670 lei de la bugetul
judeţului și 249.850 din alte surse de finanţare.
Programul acţiunilor economico-sociale coordonate de Consiliul Judeţean Mureş pe
anul 2022, se doreşte a fi unul pragmatic care urmează să fie monitorizat şi evaluat
pe parcursul derulării lui şi reprezintă o inventariere a acţiunilor care vor fi
întreprinse pentru dezvoltarea economico-socială a Judeţului Mureş în anul 2022.
Desigur, în măsura în care se consideră necesar, el poate fi completat cu noi
propuneri.
Având în vedere cele prezentate anterior, apreciem că, sunt întrunite condiţiile
legale pentru promovarea spre aprobare a proiectului de hotărâre analizat.
Șef serviciu,
Suciu Călin
Întocmit: Stan Sorin, consilier
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Nr. 4983/24.02.2022
Dosar. IX/B/1

Văzut,
Director executiv
Genica Nemeș

RAPORT
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului acţiunilor economicosociale coordonate de Consiliul Judeţean Mureş pe anul 2022

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș cu
Referatul de aprobare nr. 4947/24.02.2022, şi în considerarea celor reținute în
raportul de specialitate al Direcţiei dezvoltare regională și implementare proiecte
nr.4974/24.02.2022,
În conformitate cu prevederile art.45 alin.(4) din Regulamentul de organizare și
funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr.115/2019, 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 sa întocmit prezentul raport, prin care precizăm următoarele:
În adoptarea actului administrativ sunt incidente dispozițiile art.173 alin.(1) lit.„b”
coroborate cu cele ale alin.(3) lit.„d” din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Astfel, în conformitate cu prevederile OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificările și completările ulterioare, autorităţile publice au sarcina de a adopta
strategii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială a judeţului. Acestea
sunt importante atât pentru dezvoltarea economico-socială armonioasă a judeţului,
cât şi pentru accesarea fondurilor puse la dispoziţie de Uniunea Europeană şi
utilizarea lor în mod eficient.
În acest sens, a fost elaborat Programul acţiunilor economico-sociale din coordonarea
Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2022, ce urmează a fi finanţat din bugetul
Consiliului Judeţean Mureş, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș
nr.10/11.02.2022, precum și din fonduri externe nerambursabile.
Activităţile din program vor fi cuprinse în ”Planul de acţiuni pe anul 2022”, elaborat
la nivelul Instituţiei Prefectului - Judeţul Mureş, pentru realizarea obiectivelor
cuprinse în Programul de Guvernare adoptat prin Hotărârea Parlamentului României
nr.42/2021.
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În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, arătăm
că potrivit prevederilor art.173 alin.(1) lit.„b” din OUG nr.57/2019 privind Codul
administrativ, consiliul judeţean exercită atribuţii privind dezvoltarea economicosocială a judeţului, sens în care potrivit alin.(3) lit.„d” din același text legal, în
exercitarea acestor atribuţii, consiliul judeţean adoptă strategii, prognoze şi
programe de dezvoltare economico-socială a judeţului.
Precizăm totodată că, la elaborarea 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 și completările ulterioare.
Din perspectiva celor mai sus arătate, opinăm că proiectul de hotărâre privind
aprobarea Programului acţiunilor economico-sociale coordonate de Consiliul
Judeţean Mureş pe anul 2022, îndeplinește condițiile legale pentru a fi supus
dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Județean Mureș, ulterior avizării de către
comisiile de specialitate nominalizate în condițiile art.136 alin. (4) din Codul
administrativ.

ȘEF SERVICIU
Adriana Farkas

Întocmit: Lokodi Emőke
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