HOTĂRÂREA NR.31
din 28 februarie 2022
privind aprobarea Acordului de implementare pentru accesarea Fondului de Solidaritate
al Uniunii Europene (FSUE) în vederea decontării cheltuielilor eligibile pentru finanțarea
operațiunilor de urgență și de recuperare în urma catastrofei cauzate de COVID-19 în
România la începutul anului 2020
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând referatul de aprobare nr.4951/24.02.2022 al Preşedintelui Consiliului Judeţean
Mureş, raportul de specialitate al Direcţiei de dezvoltare regională şi implementare
proiecte nr.4973/24.02.2022, raportul de specialitate al Direcţiei economice
nr.4993/24.02.2022, raportul Serviciului juridic nr.4985/24.02.2022, precum şi avizul
comisiilor de specialitate,
Având în vedere adresa Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr.
22.741/MDLPA/15.02.2022, înregistrată la Consiliul Județean Mureș cu nr.
4.379/18.02.2022, privitoare la condițiile de accesare a Fondului de Solidaritate al
Uniunii Europene (FSUE)
Ținând cont de condițiile de accesare a Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene
(FSUE),
În considerarea prevederilor 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 Acordul de implementare pentru accesarea Fondului de Solidaritate al
Uniunii Europene (FSUE), în vederea decontării cheltuielilor eligibile pentru finanțarea
operațiunilor de urgență și de recuperare în urma catastrofei cauzate de COVID-19 în
România la începutul anului 2020, conform anexei 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 Direcției de dezvoltare regională și implementare
proiecte și Direcției economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Mureş, care răspund de aducerea sa la îndeplinire.
PREŞEDINTE
Péter Ferenc

Contrasemnează
SECRETAR GENERAL
Paul Cosma
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Nr.4951/24.02.2022
Dosar IX.B/1

Referat de aprobare
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de implementare pentru
accesarea Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) în vederea
decontării cheltuielilor eligibile pentru finanțarea operațiunilor de urgență și de
recuperare în urma catastrofei cauzate de COVID-19 în România la începutul
anului 2020

Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr. 4.379/18.02.2022, Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei ne-a adus la cunoștință condițiile de
accesare a Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (FSUE). Fondul de Solidaritate al
Uniunii Europene este un instrument financiar nerambursabil, creat in anul 2002 la nivelul
Uniunii Europene, pentru situații de urgență. Scopul fondului este de a acoperi o parte din
cheltuiala publică efectuată de statul beneficiar pentru finanțarea operațiunilor de
urgență și de recuperare în urma catastrofei cauzate de COVID-19 în România la începutul
anului 2020 identificabile prin facturi şi care sunt finalizate până la expirarea termenului
de implementare a grantului.
Prin Decizia Comisiei Europene C(2021) 6565/02.09.2021, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice şi Administraţiei a fost desemnat Autoritate de Implementare a FSUE i s-a alocat
suma de 5.041.260 euro. Această sumă se repartizează, în mod egal, pe cele 8 regiuni de
dezvoltare ale României, respectiv câte 630.157,50 euro/regiune de dezvoltare. Cursul
euro/leu este 1 euro = 4,9393 lei.
Această sumă poate fi utilizată pentru decontarea cheltuielilor publice aferente
următoarelor tipuri de operaţiuni de urgenţă şi de recuperare în urma catastrofei cauzate
de COVID-19 în România la începutul anului 2020:
(1) asistența medicală, inclusiv medicamentele, echipamentele (inclusiv echipamentele
individuale de protecție) și dispozitivele medicale, costurile aferente asistenței
medicale sau infrastructurii de protecție civilă, analizele de laborator și dezvoltarea,
achiziționarea și administrarea vaccinurilor:
i. asistență medicală, inclusiv medicamente, vaccinuri, echipamente și dispozitive
medicale, costuri aferente asistenței medicale sau infrastructurii de protecție
civilă, analize de laborator
ii. echipament individual de protecție
(2) sprijin pentru menținerea în activitate a personalului medical și a personalului altor
servicii de urgență, inclusiv costurile aferente cu personalul suplimentar; controale
sanitare; salubrizarea clădirilor și a instalațiilor:
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i. sprijin pentru menținerea în funcțiune a personalului medical și a altor servicii de
urgență, inclusiv costurile suplimentare cu personalul aferente
ii. salubrizarea clădirilor și a instalațiilor, inclusiv controalele sanitare necesare
(3) asistență specială acordată populației și grupurilor vulnerabile (de exemplu, pachete
de alimente, adăposturi, sprijin suplimentar pentru persoanele cu handicap, izolate
sau persoanele cu riscuri deosebite)
i. asistență specială acordată populației și grupurilor
(4) consolidarea pregătirii, a capacității de planificare, a comunicării, a evaluării și
gestionării riscurilor, strict legate de urgența sanitară și de limitarea acesteia:
i. consolidarea capacității de planificare a pregătirii, comunicarea, evaluarea și
gestionarea riscurilor
(5) alte costuri extraordinare (carantină, izolare, ordine publică):
i. carantină, izolare, ordine publică
Potențialii Beneficiari Finali ai finanțării acordate prin FSUE sunt unităţile administrativteritoriale (UAT) care au efectuat oricare dintre tipurile de operaţiuni eligibile prevăzute
mai sus, în vederea înlăturării pagubelor provocate de catastrofa cauzată de COVID-19 în
România începând cu anul 2020.
Începând cu anul 2020, UAT Județul Mureș a efectuat o serie de cheltuieli care se
încadrează în cele eligibile de mai sus. Valoarea estimată a costurilor operaţiunilor de
urgenţă ca regulă generală nu va acoperi toate costurile rezultate în urma catastrofei
cauzate de COVID-19 în România la începutul anului 2020. Prin urmare, considerăm că
putem deconta o parte din cheltuielile eligibile din Fondul de Solidaritate al Uniunii
Europene.
Reprezentanții unităţilor administrativ-teritoriale pot depune dosarele cu documentaţia
justificativă până la data de 15 aprilie 2022 la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi
Administraţiei. Dosarul trebuie să conțină Acordul de implementare încheiat între MDLPA
și Beneficiarul Final, precum și Documente justificative pentru accesarea FSUE conform
Anexei 3 la Acord – OPIS, printre care se regăsesc Anexa 1 la Acord - Cerere de rambursare
/ finanțare și Anexa 2 la Acord – Declarația pe proprie răspundere a reprezentantului
legal.
Din perspectiva celor mai sus arătate, considerăm că proiectul de hotărâre privind
aprobarea Acordului de implementare pentru accesarea Fondului de Solidaritate al Uniunii
Europene (FSUE) în vederea decontării cheltuielilor eligibile pentru finanțarea
operațiunilor de urgență și de recuperare în urma catastrofei cauzate de COVID-19 în
România la începutul anului 2020, poate fi supus dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului
Judeţean Mureş.
Preşedinte
Péter Ferenc

2/2

Nr. 4.973/24.02.2022
Dosar IX.B/1

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de implementare pentru
accesarea Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) în vederea
decontării cheltuielilor eligibile pentru finanțarea operațiunilor de urgență și
de recuperare în urma catastrofei cauzate de COVID-19 în România la
începutul anului 2020

Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr. 4.379/18.02.2022,
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei ne-a adus la cunoștință
condițiile de accesare a Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (FSUE). Fondul
de Solidaritate al Uniunii Europene este un instrument financiar nerambursabil, creat
in anul 2002 la nivelul Uniunii Europene, pentru situații de urgență. Scopul fondului
este de a acoperi o parte din cheltuiala publică efectuată de statul beneficiar pentru
finanțarea operațiunilor de urgență și de recuperare în urma catastrofei cauzate de
COVID-19 în România la începutul anului 2020 identificabile prin facturi şi care sunt
finalizate până la expirarea termenului de implementare a grantului.
Prin Decizia Comisiei Europene C(2021) 6565/02.09.2021, Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice şi Administraţiei a fost desemnat Autoritate de Implementare a
FSUE i s-a alocat suma de 5.041.260 euro. Această sumă se repartizează, în mod
egal, pe cele 8 regiuni de dezvoltare ale României, respectiv câte 630.157,50
euro/regiune de dezvoltare. Cursul euro/leu este 1 euro = 4,9393 lei.
Această sumă poate fi utilizată pentru decontarea cheltuielilor publice aferente
următoarelor tipuri de operaţiuni de urgenţă şi de recuperare în urma catastrofei
cauzate de COVID-19 în România la începutul anului 2020:
(1) asistența
medicală,
inclusiv medicamentele,
echipamentele
(inclusiv
echipamentele individuale de protecție) și dispozitivele medicale, costurile
aferente asistenței medicale sau infrastructurii de protecție civilă, analizele de
laborator și dezvoltarea, achiziționarea și administrarea vaccinurilor:
i. asistență medicală, inclusiv medicamente, vaccinuri, echipamente și
dispozitive medicale, costuri aferente asistenței medicale sau infrastructurii
de protecție civilă, analize de laborator
ii. echipament individual de protecție
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(2) sprijin pentru menținerea în activitate a personalului medical și a personalului
altor servicii de urgență, inclusiv costurile aferente cu personalul suplimentar;
controale sanitare; salubrizarea clădirilor și a instalațiilor:
i. sprijin pentru menținerea în funcțiune a personalului medical și a altor
servicii de urgență, inclusiv costurile suplimentare cu personalul aferente
ii. salubrizarea clădirilor și a instalațiilor, inclusiv controalele sanitare necesare
(3) asistență specială acordată populației și grupurilor vulnerabile (de exemplu,
pachete de alimente, adăposturi, sprijin suplimentar pentru persoanele cu
handicap, izolate sau persoanele cu riscuri deosebite)
i. asistență specială acordată populației și grupurilor
(4) consolidarea pregătirii, a capacității de planificare, a comunicării, a evaluării și
gestionării riscurilor, strict legate de urgența sanitară și de limitarea acesteia:
i. consolidarea capacității de planificare a pregătirii, comunicarea, evaluarea și
gestionarea riscurilor
(5) alte costuri extraordinare (carantină, izolare, ordine publică):
i. carantină, izolare, ordine publică
Potențialii Beneficiari Finali ai finanțării acordate prin FSUE sunt unităţile
administrativ-teritoriale (UAT) care au efectuat oricare dintre tipurile de operaţiuni
eligibile prevăzute mai sus, în vederea înlăturării pagubelor provocate de catastrofa
cauzată de COVID-19 în România începând cu anul 2020.
Începând cu anul 2020, UAT Județul Mureș a efectuat o serie de cheltuieli care se
încadrează în cele eligibile de mai sus, și anume:


În cadrul Programului de Interes Public Județean ”Solidaris”, în baza unei
Convenții de cooperare încheiate cu Biblioteca Judeţeană Mureş, Societatea
Naţională de Crucea Roşie din România – Filiala Mureş și Asociația Solidaris, în
temeiul Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr. 44/31.03.2020;



În cadrul Programului de Interes Public Județean ”Limitarea și Prevenirea
Îmbolnăvirilor cu Covid 19”, în baza unor Convenții de colaborare încheiate cu
Inspectoratul Pentru Situații de Urgență „Horea” al Județului Mureș respectiv cu
Inspectoratul de Poliție Județean Mureș, în temeiul Hotărârilor Consiliului
Judeţean Mureş nr. 45/31.03.2020 și nr. 57/15.04.2020;



Costuri ale Consiliului Județean Mureș cu echipamente și dispozitive medicale,
salubrizarea clădirilor și a instalațiilor, echipament individual de protecție,
sprijin pentru menținerea în activitate a personalului medical (cazare cadre
medicale), alte costuri extraordinare.

Valoarea estimată a costurilor operaţiunilor de urgenţă ca regulă generală nu va
acoperi toate costurile rezultate în urma catastrofei cauzate de COVID-19 în România
la începutul anului 2020. Prin urmare, considerăm că putem deconta o parte din
cheltuielile eligibile din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene.
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Reprezentanții unităţilor administrativ-teritoriale pot depune dosarele cu
documentaţia justificativă până la data de 15 aprilie 2022 la Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice şi Administraţiei. Dosarul trebuie să conțină Acordul de
implementare încheiat între MDLPA și Beneficiarul Final, precum și Documente
justificative pentru accesarea FSUE conform Anexei 3 la Acord – OPIS, printre care se
regăsesc Anexa 1 la Acord - Cerere de rambursare / finanțare și Anexa 2 la Acord –
Declarația pe proprie răspundere a reprezentantului legal.
Din perspectiva celor mai sus arătate, considerăm că proiectul de hotărâre privind
aprobarea Acordului de implementare pentru accesarea Fondului de Solidaritate al
Uniunii Europene (FSUE) în vederea decontării cheltuielilor eligibile pentru
finanțarea operațiunilor de urgență și de recuperare în urma catastrofei cauzate de
COVID-19 în România la începutul anului 2020, poate fi supus dezbaterii şi aprobării
plenului Consiliului Judeţean Mureş.

Șef serviciu
Călin Suciu

Întocmit: Gorea Ágnes
2 exemplare
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Nr.4993/24.02.2022

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de implementare pentru
accesarea Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) în vederea
decontării cheltuielilor eligibile pentru finanțarea operațiunilor de urgență și
de recuperare în urma catastrofei cauzate de COVID-19 în România la
începutul anului 2020

Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr. 4.379/18.02.2022,
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei ne-a adus la cunoștință
condițiile de accesare a Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (FSUE). Fondul
de Solidaritate al Uniunii Europene este un instrument financiar nerambursabil, creat
in anul 2002 la nivelul Uniunii Europene, pentru situații de urgență. Scopul fondului
este de a acoperi o parte din cheltuiala publică efectuată de statul beneficiar pentru
finanțarea operațiunilor de urgență și de recuperare în urma catastrofei cauzate de
COVID-19 în România la începutul anului 2020 identificabile prin facturi şi care sunt
finalizate până la expirarea termenului de implementare a grantului.
Prin Decizia Comisiei Europene C(2021) 6565/02.09.2021, Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice şi Administraţiei a fost desemnat Autoritate de Implementare a
FSUE i s-a alocat suma de 5.041.260 euro. Această sumă se repartizează, în mod
egal, pe cele 8 regiuni de dezvoltare ale României, respectiv câte 630.157,50
euro/regiune de dezvoltare. Cursul euro/leu este 1 euro = 4,9393 lei.
Această sumă poate fi utilizată pentru decontarea cheltuielilor publice aferente
următoarelor tipuri de operaţiuni de urgenţă şi de recuperare în urma catastrofei
cauzate de COVID-19 în România la începutul anului 2020:
(1)
asistența medicală, inclusiv medicamentele, echipamentele (inclusiv
echipamentele individuale de protecție) și dispozitivele medicale, costurile aferente
asistenței medicale sau infrastructurii de protecție civilă, analizele de laborator și
dezvoltarea, achiziționarea și administrarea vaccinurilor:
(2)
sprijin pentru menținerea în activitate a personalului medical și a
personalului altor servicii de urgență, inclusiv costurile aferente cu personalul
suplimentar; controale sanitare; salubrizarea clădirilor și a instalațiilor:
(3)
asistență specială acordată populației și grupurilor vulnerabile (de exemplu,
pachete de alimente, adăposturi, sprijin suplimentar pentru persoanele cu handicap,
izolate sau persoanele cu riscuri deosebite)
(4)
consolidarea pregătirii, a capacității de planificare, a comunicării, a
evaluării și gestionării riscurilor, strict legate de urgența sanitară și de limitarea
acesteia:
(5)
alte costuri extraordinare (carantină, izolare, ordine publică):
``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````

```````````
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Potențialii Beneficiari Finali ai finanțării acordate prin FSUE sunt unităţile
administrativ-teritoriale (UAT) care au efectuat oricare dintre tipurile de operaţiuni
eligibile prevăzute mai sus, în vederea înlăturării pagubelor provocate de catastrofa
cauzată de COVID-19 în România începând cu anul 2020.
Începând cu anul 2020, UAT Județul Mureș a efectuat o serie de cheltuieli care se
încadrează în cele eligibile de mai sus, și anume:
 În cadrul Programului de Interes Public Județean ”Solidaris”, în baza unei Convenții
de cooperare încheiate cu Biblioteca Judeţeană Mureş, Societatea Naţională de
Crucea Roşie din România – Filiala Mureş și Asociația Solidaris, în temeiul Hotărârii
Consiliului Judeţean Mureş nr. 44/31.03.2020;
 În cadrul Programului de Interes Public Județean ”Limitarea și Prevenirea
Îmbolnăvirilor cu Covid 19”, în baza unor Convenții de colaborare încheiate cu
Inspectoratul Pentru Situații de Urgență „Horea” al Județului Mureș respectiv cu
Inspectoratul de Poliție Județean Mureș, în temeiul Hotărârilor Consiliului Judeţean
Mureş nr. 45/31.03.2020 și nr. 57/15.04.2020;
 Costuri ale Consiliului Județean Mureș cu echipamente și dispozitive medicale,
salubrizarea clădirilor și a instalațiilor, echipament individual de protecție, sprijin
pentru menținerea în activitate a personalului medical (cazare cadre medicale), alte
costuri extraordinare.
Valoarea estimată a costurilor operaţiunilor de urgenţă ca regulă generală nu va
acoperi toate costurile rezultate în urma catastrofei cauzate de COVID-19 în România
la începutul anului 2020. Prin urmare, considerăm că putem deconta o parte din
cheltuielile eligibile din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene.
Reprezentanții unităţilor administrativ-teritoriale pot depune dosarele cu
documentaţia justificativă până la data de 15 aprilie 2022 la Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice şi Administraţiei. Dosarul trebuie să conțină Acordul de
implementare încheiat între MDLPA și Beneficiarul Final, precum și Documente
justificative pentru accesarea FSUE conform Anexei 3 la Acord – OPIS, printre care se
regăsesc Anexa 1 la Acord - Cerere de rambursare / finanțare și Anexa 2 la Acord –
Declarația pe proprie răspundere a reprezentantului legal.
Din perspectiva celor mai sus arătate, considerăm că proiectul de hotărâre privind
aprobarea Acordului de implementare pentru accesarea Fondului de Solidaritate al
Uniunii Europene (FSUE) în vederea decontării cheltuielilor eligibile pentru finanțarea
operațiunilor de urgență și de recuperare în urma catastrofei cauzate de COVID-19 în
România la începutul anului 2020, poate fi supus dezbaterii şi aprobării plenului
Consiliului Judeţean Mureş.

DIRECTOR EXECUTIV
Alin Mărginean

Întocmit: Kádár Katalin, șef serviciu
``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````

```````````
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Nr. 4985/24.02.2022
Dosar nr. IX/B/1

Văzut,
Director executiv
Genica Nemeș

RAPORT
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de implementare pentru
accesarea Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) în vederea
decontării cheltuielilor eligibile pentru finanțarea operațiunilor de urgență și de
recuperare în urma catastrofei cauzate de COVID-19 în România la începutul
anului 2020

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, cu
Referatul de aprobare nr. 4951/24.02.2022 şi în considerarea celor reținute în Raportul
de specialitate nr. 4973/24.02.2022 al Direcţiei de Dezvoltare Regională şi
Implementare Proiecte și Raportul de specialitate nr. 4993/24.02.2022 al Direcţiei
Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș,
În conformitate cu prevederile art.45 alin.(4) din Regulamentul de organizare şi
funcţionare al Consiliului Judeţean Mureş, aprobat prin Hotărârea nr.115 din
26.09.2019, am procedat la verificarea legislației primare și secundare incidente, în
aplicarea căreia este elaborat proiectul, corespondența cu normele de competenţă
incidente activităţii autorităţii deliberative şi respectarea normelor de tehnică
legislativă, sens în care am întocmit prezentul raport, prin care precizăm următoarele.
Din conținutul înscrisurilor care însoțesc proiectul de hotărâre reiese că, în adoptarea
actului administrativ sunt incidente prevederile Regulamentului (CE) nr. 2.012/2002 al
Consiliului din 11 noiembrie 2002 de instituire a Fondului de Solidaritate al Uniunii
Europene, cu modificările şi completările ulterioare, ale Deciziei Comisiei
Europene C(2021) 6565/02.09.2021 de acordare a unei contribuții financiare din Fondul
de Solidaritate al Uniunii Europene pentru finanţarea operaţiunilor de urgenţă și de
recuperare în urma catastrofei cauzate de COVOD-19 în România la începutul anului
2020, ale HG nr. 812/2019 privind utilizarea fondurilor alocate României din Fondul de
Solidaritate al Uniunii Europene, cu modificările și completările ulterioare, și cele ale
art.173 alin.(1) lit.„e” coroborate cu cele ale alin.(7) lit.„a” din Ordonanța de Urgență
a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare.
Art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 2.012/2002 al Consiliului din 11 noiembrie 2002 de
instituire a Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene, cu modificările şi completările
ulterioare, prevede instituirea unui Fond de Solidaritate al Uniunii Europene pentru a
permite Comunităţii să răspundă rapid, eficient şi cu uşurinţă situaţiilor de urgenţă în
condiţiile definite în regulament.
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Astfel, Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene este un instrument financiar
nerambursabil, creat in anul 2002 la nivelul Uniunii Europene, pentru situații de
urgență.
În România, FSUE este derulat potrivit prevederilor HG nr.812/2019 privind utilizarea
fondurilor alocate României din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene, cu
modificările și completările ulterioare.
Prin Decizia Comisiei Europene C(2021) 6565/02.09.2021, Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice şi Administraţiei a fost desemnat Autoritate de Implementare a FSUE
și i s-a alocat suma de 5.041.260 euro. Această sumă este repartizată, în mod egal, pe
cele 8 regiuni de dezvoltare ale României, respectiv câte 630.157,50 euro/regiune de
dezvoltare. Cursul euro/leu este 1 euro = 4,9393 lei, valoare ce va fi utilizată pentru
decontarea cheltuielilor publice aferente următoarelor tipuri de operaţiuni de urgenţă
şi de recuperare în urma catastrofei cauzate de COVID-19 în România la începutul anului
2020:
(1) asistența medicală, inclusiv medicamentele, echipamentele (inclusiv echipamentele
individuale de protecție) și dispozitivele medicale, costurile aferente asistenței
medicale sau infrastructurii de protecție civilă, analizele de laborator și dezvoltarea,
achiziționarea și administrarea vaccinurilor:
i. asistență medicală, inclusiv medicamente, vaccinuri, echipamente și
dispozitive medicale, costuri aferente asistenței medicale sau infrastructurii de
protecție civilă, analize de laborator;
ii. echipament individual de protecție.
(2) sprijin pentru menținerea în activitate a personalului medical și a personalului altor
servicii de urgență, inclusiv costurile aferente cu personalul suplimentar; controale
sanitare; salubrizarea clădirilor și a instalațiilor:
i. sprijin pentru menținerea în funcțiune a personalului medical și a altor servicii
de urgență, inclusiv costurile suplimentare cu personalul aferente;
ii. salubrizarea clădirilor și a instalațiilor, inclusiv controalele sanitare necesare.
(3) asistență specială acordată populației și grupurilor vulnerabile (de exemplu,
pachete de alimente, adăposturi, sprijin suplimentar pentru persoanele cu handicap,
izolate sau persoanele cu riscuri deosebite):
i. asistență specială acordată populației și grupurilor.
(4) consolidarea pregătirii, a capacității de planificare, a comunicării, a evaluării și
gestionării riscurilor, strict legate de urgența sanitară și de limitarea acesteia:
i. consolidarea capacității de planificare a pregătirii, comunicarea, evaluarea și
gestionarea riscurilor.
(5) alte costuri extraordinare (carantină, izolare, ordine publică):
i. carantină, izolare, ordine publică.
Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.4.379/18.02.2022, Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei ne-a adus la cunoștință condițiile de
accesare a Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (FSUE).
Raportat la prevederile art.2 lit.„d” din HG nr.812/2019, potențialii beneficiari finali ai
finanțării acordate prin FSUE sunt unităţile administrativ-teritoriale (UAT) care au
efectuat oricare dintre tipurile de operaţiuni eligibile prevăzute mai sus, în vederea
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înlăturării pagubelor provocate de catastrofa cauzată de COVID-19 în România începând
cu anul 2020.
Începând cu anul 2020, UAT Județul Mureș a efectuat o serie de cheltuieli care se
încadrează în cele eligibile de mai sus, ce pot fi decontate din Fondul de Solidaritate al
Uniunii Europene, fiind în acest sens necesară aprobarea și încheierea acordului de
implementare între autoritatea de implementare a FSUE și autoritatea publică
județeană.
În vederea accesării fondurilor puse la dispoziția autorității de implementare a FSUE
dosarul cu documentaţia justificativă trebuie depus până la data de 15 aprilie 2022 la
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei. Acesta trebuie să conțină
Acordul de implementare încheiat între MDLPA și Beneficiarul Final.
Acordul de implementare supus aprobării respectă formatul Acordului de implementare
subsidiar nr. 4, încheiat între Secretariatul General al Guvernului (SGG) și Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA), publicat pe pagina de internet
a autorității de implementare, respectiv: https://www.mdlpa.ro/pages/FSUE.
În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, arătăm că
potrivit prevederilor art.173 alin.(1) lit.„e” din Ordonanța de Urgență a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul administrativ, consiliul judeţean exercită orice alte atribuţii
prevăzute de lege, iar conform dispoziţiilor alin.(7) lit.„a” al aceluiaşi text legal, în
exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin.(1) lit.„e”, consiliul judeţean hotărăşte, în
condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române ori străine,
inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea finanţării şi realizării în comun a
unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public judeţean.
Menționăm 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 arătate mai sus, opinăm că proiectul de hotărâre pentru
modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.22/2018 privind aprobarea
Acordului de implementare pentru accesarea Fondului de Solidaritate al Uniunii
Europene (FSUE) în vederea decontării cheltuielilor eligibile pentru finanțarea
operațiunilor de urgență și de recuperare în urma catastrofei cauzate de COVID-19 în
România la începutul anului 2020, 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 Ordonanța de
Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ.
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