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PROIECT 

 

HOTĂRÂREA NR. ___ 

din ____ iunie 2015 

pentru modificarea şi completarea unor acte administrative în vederea 

implementării proiectului „Program de intervenţii integrate pentru şomeri –  

certitudinea unui viitor durabil” 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş,  

Văzând expunerea de motive a Serviciului Resurse Umane nr. 11.233 din 11.06.2015 

pentru modificarea unor acte administrative în vederea implementării proiectului 

„Program de intervenţii integrate pentru şomeri – certitudinea unui viitor durabil”, 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă nr.64/2009 privind gestionarea 

financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul 

convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare 

În temeiul art. 91 alin. (1), lit. "c" şi art. 97, alin (1) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală , republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

hotărăşte: 

 Art.I Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.86/12.06.2013 privind aprobarea 

participării Consiliului Judeţean Mureş ca partener la proiectul „Program de intervenţii 

integrate pentru şomeri – certitudinea unui viitor durabil” cu modificările şi 

completările ulterioare se modifică şi completează după cum urmează: 

1. Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.86/12.06.2013 – Acordul de 

parteneriat pentru proiectul „Program de intervenţii integrate pentru şomeri – 

certitudinea unui viitor durabil” se modifică şi se înlocuieşte cu anexa, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

2. După art.2 se introduce art.2^1 cu următorul conţinut: 

„Se aprobă rectificarea bugetului proiectului „Program de intervenţii integrate pentru 

şomeri – certitudinea unui viitor durabil” promovat în cadrul Programului Operaţional 

Sectorial „Dezvoltarea resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 5, domeniul major 

de intervenţie 5.1. – Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare, a cărui 

valoare totală eligibilă este de 9.541.224,10 lei.” 

3. Art.3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.86/12.06.2013, cu modificările şi 

completările ulterioare se modifică şi va avea următorul conţinut: 

„Se aprobă asigurarea de către Consiliul Judeţean Mureş a resurselor financiare 

necesare implementării Proiectului în sumă de 716.316,93 lei.” 

Art.II. Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.49/27.03.2014 privind modificarea 

Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.86/12.06.2013 şi aprobarea unor măsuri pentru 

implementarea proiectului „Program de intervenţii integrate pentru şomeri – certitudinea 

unui viitor durabil”, cu modificările ulterioare se modifică şi va avea următorul conţinut: 
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„Art.IV. „Se aprobă fluxul de numerar (cash flow) aferent cheltuielilor eligibile 

angajate de Consiliul Judeţean Mureş, în calitate de partener, în valoare totală de 

716.316,93 lei, din care: pentru anul I (01.04.2014 – 31.03.2015) suma de 358.250,55 lei 

şi pentru anul II suma de 358.066,38 lei (01.04.2015 – 30.09.2015), sume ce urmează a fi 

recuperate în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor.” 

Art. III. Se aprobă asumarea de către Consiliul Judeţean Mureş, în calitate de partener în 

proiect a următoarelor responsabilităţi: 

- finanţarea integrală a costurilor neeligibile ale proiectului, în valoare totală de 

2.024,00 lei; 

- finanţarea integrală a TVA aferentă costurilor eligibile ce revin Partenerului 4 – 

Consiliul Judeţean Mureş, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare, în valoare 

totală de  28.978,65 lei. 

Art.IV. Se mandatează domnul Ciprian Dobre, Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, să 

semneze Acordul de parteneriat menţionat la pct.1 al art.I din prezenta hotărâre. 

Art.V. Prezenta hotărâre se comunică: Consiliului Judeţean Buzău, Direcţiei de 

Dezvoltare Regională şi Implementare Proiecte şi Direcţiei Economice din aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, care răspund de aducerea sa la îndeplinire.  

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE                                  Avizat pentru legalitate 

Ciprian Dobre                                         SECRETAR 

                  Paul Cosma 
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Nr. 11.233/11.06.2015 

Dosar VI D/1 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

pentru modificarea şi completarea unor acte administrative în vederea 

implementării proiectului „Program de intervenţii integrate pentru şomeri –  

certitudinea unui viitor durabil” 

 

 

Consiliului Judeţean Mureş derulează în calitate de partener proiectul „Program de 

intervenţii integrate pentru şomeri – certitudinea unui viitor durabil”. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.86/12.06.2013 privind aprobarea 

participării Consiliului Judeţean Mureş ca partener în proiectul „Program de 

intervenţii integrate pentru şomeri – certitudinea unui viitor durabil” au fost 

aprobate: 

 participarea Consiliului Judeţean Mureş în cadrul acestui proiect; 

 încheierea acordului de parteneriat potrivit anexei la hotărâre; 

 asigurarea de către Consiliul Judeţean Mureş a resurselor financiare necesare 

implementării proiectului în sumă de 836.712 lei, în condiţiile 

rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor prin POS DRU DMI 5.1. 

De la aplicaţia depusă în anul 2013, până la semnarea contractului de finanţare, la 

data de 4 aprilie 2014, au intervenit unele modificări, sens în care acordul de 

parteneriat şi sumele iniţial aprobate s-au modificat, prin Hotărârea Consiliului 

Judeţean Mureş nr.49/27.03.2014 privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean 

Mureş nr.86/12.06.2013 şi aprobarea unor măsuri pentru implementarea proiectului 

„Program de intervenţii integrate pentru şomeri – certitudinea unui viitor durabil”, în 

sensul modificării acestora la 898.740,06 lei. 

De asemenea, ca urmare a actului adiţional de modificare a bugetului proiectului – 

anexă la contractul de finanţare, depus de către Consiliul Judeţean Buzău în 

calitatea de beneficiar al proiectului, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 

nr.123/11.09.2014 pentru modificarea unor acte administrative în vederea 

implementării proiectului „Program de intervenţii integrate pentru şomeri – 

certitudinea unui viitor durabil” nivelul resurselor financiare necesare implementării 

a fost modificat prin diminuarea la suma de 767.739,62 lei, cu modificarea 

corespunzătoare a fluxului de numerar şi a acordului de parteneriat.  

Cu adresa înregistrată la Consiliul Judeţean Mureş sub nr.10730/05.06.2015, Consiliul 

Judeţean Buzău, ne înştiinţează cu privire la depunerea la OIR POSDRU a actului 

adiţional nr.2 la contractul de finanţare. 

Propunerea vine ca urmare a analizei stadiului proiectului la un an de la semnarea 

contractului şi vizează în principal realocări a unor sume economisite la unele linii 
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bugetare la alte linii din buget unde pe parcursul derulării activităţilor proiectului s-a 

constatat o bugetare insuficientă. De asemenea, sunt modificări ale fluxului de 

numerar între cei doi ani de derulare ai proiectului în scopul corelării cu graficul de 

activităţi. 

Este vorba, în principal de reducerea cheltuielile cu materialele puse la dispoziţia 

cursanţilor. Acest fapt se datorează unei previzionări a acestor cheltuieli fără corelare 

între parteneri şi respectiv activităţile specifice fiecărui partener. Această necorelare 

a făcut spre exemplu ca, materiale consumabile pentru cursanţi să fie previzionate şi 

cuprinse în buget atât la Consiliul Judeţean Mureş, pentru beneficiarii proprii, cât şi la 

Partenerul 2 – Centrul de Consultanţă şi Studii Europene, care derulează 

cursurile/activitatea de formare şi a pus la dispoziţia cursanţilor materialele necesare. 

Urmare a acestor modificări, fluxul de numerar – respectiv resursele financiare 

necesare implementării Proiectului asigurate de către Consiliul Judeţean Mureş, în 

condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor prin POS DRU DMI 5.1., prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Mureş nr.49/27.03.2014, cu modificările şi completările ulterioare 

trebuie ajustate corespunzător, în sensul diminuării cu suma de 51.422,69 lei. 

Totodată, Consiliul Judeţean Buzău – beneficiarul proiectului, ne-a comunicat cerinţa 

OIR POS DRU Nord-Est de asumare a bugetului proiectului, aşa cum a fost modificat 

prin propunerea de act adiţional de către toţi partenerii. De asemenea, este necesară 

aprobarea distinctă a sumei reprezentând TVA aferent costurilor eligibile, ce revin 

Consiliului Judeţean Mureş, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare, precum şi a 

eventualelor cheltuieli neeligibile ale Consiliului Judeţean Mureş. 

Având în vedere cele de mai sus, supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de 

hotărâre pentru modificarea şi completarea unor acte administrative în vederea 

implementării proiectului „Program de intervenţii integrate pentru şomeri – 

certitudinea unui viitor durabil”. 

 

 

 

         PREŞEDINTE  

Ciprian Dobre  
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