
 

 

 

 

          PROIECT 

 

HOTĂRÂREA NR.___ 
din 26 martie 2015 

 
privind aprobarea Programului acţiunilor economico – sociale din 

coordonarea Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2015 

 
 
 

Consiliul Judeţean Mureş, 

 

Văzând expunerea de motive nr. 5.035/19.03.2015 a Direcţiei Dezvoltare 

Regională, Implementare Proiecte din cadrul Consiliului Judeţean Mureş 

precum și avizele comisiilor de specialitate, 

 

În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1), litera „b” şi alin. (3), litera „d”, 

precum şi a art. 97 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

hotărăşte: 
 
Art.1. Se aprobă Programul acţiunilor economico – sociale din coordonarea 

Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2015, conform anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspund direcţiile de 

specialitate din aparatul propriu şi instituţiile subordonate Consiliului 

Judeţean Mureş. 
 

 

PREŞEDINTE, 

CIPRIAN DOBRE  

  Avizat pentru legalitate 

    SECRETAR,  

        PAUL COSMA 
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Nr. 5.035/19.III.2015 

Dosar VI D/1 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind aprobarea Programului acţiunilor economico-sociale din coordonarea 

Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2015 

 

  

 

În conformitate cu prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, 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, în spiritul direcțiilor de acțiune cuprinse în Planul de dezvoltare a 

județului Mureș pentru perioada 2014-2020, a fost elaborat Programul acţiunilor 

economico-sociale din coordonarea Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2015, finanțat 

din bugetul Consiliului Judeţean Mureş, aprobat prin Hotărârea nr. 16 din 12.02.2015, 

și din fonduri externe nerambursabile. Activitățile din program vor fi cuprinse în 

”Programul de acțiuni pe anul 2015”, elaborat la nivelul Instituției Prefectului-

Județul Mureș, pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare 

2013 – 2016, adoptat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 45 / 21.12.2012, în 

județul Mureș. 

Pentru anul 2015, ca în fiecare an, direcţiile de specialitate ale Consiliului judeţean 

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;  

2.Programul lucrărilor de drumuri din fonduri bugetare; 

3.Programul de informatizare a administraţiei publice locale; 

4.Programul colaborărilor externe; 

5.Programul şi graficul de desfăşurare a cursurilor de pregătire şi perfecţionare 

profesională; 

6.Programul privind dezvoltarea turismului în judeţul Mureş; 

7.Programul acțiunilor biroului de informare europeană;  

8.Programul de comunicare publică al Consiliului Judeţean Mureş;  

9.Programul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş; 

10.Programul acţiunilor culturale ale instituţiilor de cultură subordonate Consiliului 

judeţean. 
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Programul acţiunilor economico-sociale din coordonarea Consiliului Judeţean Mureş 

pe anul 2015, 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 2015. 

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 2015. 

 

     

PREŞEDINTE,                   DIRECTOR, 

Ciprian Dobre                                                             Valer Băţaga 
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  Loredana Suciu 
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