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                                                                                                      PROIECT 

HOTĂRÂREA nr.       

din 31 martie 2020 

privind aprobarea Programului de interes public judeţean „SOLIDARIS” şi a 

convenţiei de colaborare pentru implementarea acestuia 

 

Văzând Referatul de aprobare nr. ------------------/      03.2020 al Președintelui Consiliului 

Județean Mureș, raportul de specialitate al Direcției Economice, Compartimentului 

patrimoniu, servicii publice și guvernanță corporativă, raportul Serviciului juridic, precum 

şi avizul comisiilor de specialitate, 

Având în vedere Decretul Preşedintelui României nr.195/2020  privind instituirea stării de 

urgenţă pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României nr.212 din 16 

martie 2020 și Ordonanţa Militară nr.3/2020 din 24 martie 20202 privind măsuri de 

prevenire a răspândirii COVID-19 emisă de Ministerul Afacerilor Interne, publicată în 

Monitorul Oficial al României nr.242 din 24 martie 2020,  

Ținând cont de prevederile art.8 alin. (1) din Ordonanţa Militară nr.2/2020 privind măsuri 

de prevenire a răspândirii COVID-19, emisă de Ministerul Afacerilor Interne, publicată în 

Monitorul Oficial al României nr.232 din 21 martie 2020,  

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

precum și ale art. 135 alin. (8) şi art.182 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

hotărăşte: 

 

Art.1. Se aprobă Programul de interes public judeţean „ SOLIDARIS” cuprins în Anexa nr.1. 

Art.2. Se aprobă convenţia de cooperare pentru implementarea programului menţionat la 

art.1, cuprinsă în Anexa nr .2. 

Art.3. Finanţarea activităţilor derulate de Consiliul Judeţean Mureş în cadrul programului 

se va asigura din capitolul bugetar 87.02.50, art. 20.30.30 „Alte acţiuni economice”. 

Art.4. Anexele 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5. Se mandatează Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş să semneze convenția de 

colaborare prevăzută la art. 2. 

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică Societăţii Naţionale de Cruce Roşie Filiala Mureş, 

Asociaţiei „Solidaris” Târgu Mureş și Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean 

Mureş, care răspund de aducerea ei la îndeplinire. 

 

PREŞEDINTE            Avizat pentru legalitate 

Péter Ferenc             SECRETAR 

Paul Cosma 
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Referat de aprobare 

pentru aprobarea programului de interes public judeţean „SOLIDARIS” şi a 

convenţiei de colaborare pentru implementarea acestuia 

 

Având în vedere evoluţia situaţiei epidemiologice internaţionale determinată de 

răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi declararea „Pandemiei” de către 

Organizaţia Mondială a Sănătăţii, prin Decretul Preşedintelui României nr.195/2020, 

publicat în Monitorul Oficial al României nr.212 din 16 martie 2020 s-a instituit starea de 

urgenţă pe întreg teritoriul României pe o durată de 30 de zile. 

În temeiul art. 4 alin. (2) şi (4) din Decretul nr.195/2020, Ministerul Afacerilor Interne a 

emis Ordonanţa Militară nr.2/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, 

publicată în Monitorul Oficial al României nr.232 din 21 martie 2020. Potrivit art.8 

alin.(1) din această ordonanţă militară, autorităţile administraţiei publice locale au 

obligaţia să identifice şi să ţină evidenţa persoanelor în vârstă de peste 65 de ani, fără 

susţinători sau altă formă de ajutor şi să asigure sprijin acestora în vederea 

minimalizării expunerii lor în afara locuinţelor.  

De asemenea, prin art. 2 din Ordonanţa Militară nr.3/2020 din 24 martie 20202 privind 

măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 emisă de Ministerul Afacerilor Interne, 

publicată în Monitorul Oficial al României nr.242 din 24 martie 2020, s-a restricţionat 

circulaţia persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani, în afara 

locuinţei/gospodăriei, aceasta fiind este permisă numai în intervalul orar 11,00 - 13,00, 

strict pentru motivele prevăzute în cuprinsul acestui articol. 

În acest context şi ţinând cont de faptul că populaţia este nepregătită şi neinstruită 

pentru tot ceea ce implică măsurile de prevenire a răspândirii acestui virus, un grup de 

organizaţii neguvernamentale (ONG) din judeţul Mureş care desfăşoară activităţi de 

asistenţă socială au avut iniţiativa derulării în parteneriat cu Consiliul Judeţean Mureş a 

unui program destinat persoanelor a căror circulaţie în afara locuinţei a fost 

restricţionată, fără aparţinători sau aflat în situaţii care implică ajutor din partea 

comunităţii. 

Bugetul estimat al programului este în sumă de 358.515 lei, din care contribuţia 

financiară a Consiliului Judeţean Mureş este de 328.890 lei, ce va fi asigurată din 

capitolul bugetar 87.02.50, art. 20.30.30 „Alte acţiuni economice”. 

Din perspectiva celor de mai sus, supunem dezbaterii și aprobării programul de interes 

public judeţean „SOLIDARIS” şi a convenţiei de colaborare pentru implementarea 

acestuia, conform proiectului de hotărâre anexat. 

PREŞEDINTE           

Péter Ferenc  

     Nr.              /      .03.2020 

     Dosar IX.B/1   
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                                        Nr.                /        .03.2020 

Dosar  IX/B/1 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

pentru aprobarea Programului de interes public judeţean „SOLIDARIS” şi a convenţiei de 

cooperare pentru implementarea acestuia 

 

Având în vedere evoluţia situaţiei epidemiologice internaţionale determinată de 

răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi declararea „Pandemiei” de către 

Organizaţia Mondială a Sănătăţii, prin Decretul Preşedintelui României nr.195/16.03.2020, 

s-a instituit starea de urgenţă pe întreg teritoriul României pe o durată de 30 de zile. 

Potrivit prevederlor art.8 alin.(1) din Ordonanţa Militară nr.2/21.03.2020 privind măsuri de 

prevenire a răspândirii COVID-19, emisă de Ministerul Afacerilor Interne, autorităţile 

administraţiei publice locale au obligaţia să identifice şi să ţină evidenţa persoanelor în 

vârstă de peste 65 de ani, fără susţinători sau altă formă de ajutor şi să asigure sprijin 

acestora în vederea minimalizării expunerii lor în afara locuinţelor.  

De asemenea, prin art. 2 din Ordonanţa Militară nr.3/24.03.2020 privind măsuri de 

prevenire a răspândirii COVID-19 emisă de Ministerul Afacerilor Interne, s-a restricţionat 

circulaţia persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani, în afara locuinţei/gospodăriei, 

aceasta fiind este permisă numai în intervalul orar 11,00 - 13,00, strict pentru motivele 

prevăzute în cuprinsul acestui articol. 

În urma analizei privind prioritățile și obiectivele de interes județean, a rezultat 

necesitatea conjugării eforturilor tuturor factorilor, atât din sectorul public, cât şi din cel 

privat, pentru a răspunde nevoilor reale ale unor persoane devenite dependente de sprijinul 

celor din afară, prin activități menite să asigure suportul necesar pentru depășirea situației 

în care se află. 

În acest context, autoritatea publică judeţeană doreşte să promoveze în parteneriat cu 

Societatea Naţională de Crucea Roşie din România – Filiala Mureş şi Asociaţia SOLIDARIS un 

program de interes judeţean intitulat care se adresează persoanelor aparținând grupurilor 

vulnerabile, afectate de restricționarea circulației pe perioada stării de urgență, fără 

susţinători sau altă formă de ajutor (vârstnici, persoane cu dizabilităţi, aflate în 

izolare/autoizolare la domiciliu, etc.).  

Obiectivele specifice ale programului se referă la următoarele aspecte: 

-  Constituirea unui parteneriat strategic între autoritatea publică județeană, unele instituții 

publice subordonate acesteia și societatea civilă 

-  Dezvoltarea unei reţele de sprijin comunitar, în scopul identificării persoanelor 

aparținând grupurilor vulnerabile.  

- Implementarea unui mecanism integrat de intervenție, în funcție de nevoile identificate. 

- Ameliorarea efectelor stării de urgență, prevenirea marginalizării și a anxietății prin 

informarea, consilierea și sprijinul persoanelor aflate în situații de risc.  
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 Responsabilitățile partenerilor vor fi următoarele: 

-  Societatea Naţională de Crucea Roşie – Filiala Mureş, va achiziţiona şi distribui, prin 

angajații, voluntarii și infrastructura de care dispune, pachete cu produse alimentare şi 

produse igienico-sanitare pentru persoanele aparţinând grupurilor vulnerabile şi 

defavorizate. 

-  Pentru persoanele care se află în imposibilitatea obiectivă de a se deplasa în afara 

locuinţei, Asociaţia Solidaris, precum şi celelalte ONG-uri partenere, prin angajaţii 

proprii şi voluntari, vor asigura efectuarea cumpărăturilor cu produse alimentare şi/sau 

produse igienico-sanitare ori medicamentele necesare, utilizând infrastructura materială 

de care dispun (mijloace de transport, echipamente, etc.).  

-  Consiliul Judeţean Mureş va asigura resursele financiare pentru unele categorii de 

cheltuieli necesare personalului ONG-urilor implicate în acţiunile de sprijin (astfel cum 

sunt detaliate în bugetul programului), pentru pachetele cu produse alimentare şi 

produse igienico-sanitare care vor fi distribuite exclusiv de Crucea Roşie – Filiala Mureş, 

precum şi asigurarea promovării în mass-media scrisă şi audiovizuală a programului şi a 

modalităţii de accesare de către persoane a serviciilor ce fac obiectul acestuia. 

-  Pentru a veni în sprijinul celor izolaţi la domiciliu din diferite motive, Biblioteca 

Judeţeană Mureş va dezvolta, actualiza şi pune la dispoziţia potenţialilor beneficiari 

informații utile pentru comunitate, pe care le publică pe pagina oficială de facebook - 

https://www.facebook.com/bibliotecamures/, respectiv o bază de date cu resurse din 

mai multe domenii, inclusiv o bibliotecă digitală (cărți on line gratuite din diverse surse - 

Biblioteca pentru toți – în limbile română, maghiară și engleză, bibliografie școlară, carte 

pentru copii); 

- Drept urmare, participarea financiară se compune din participarea Consiliului județean 

Mureș cu suma de 328.890 de lei, participarea Asociației ”Solidaris” cu suma de 20.625 

de lei și a Asociației ”Crucea Roșie” cu suma de 9.000 de lei. 

Bugetul estimat al programului este în sumă de 358.515 lei, contribuţia financiară a 

Consiliului Judeţean Mureş fiind asigurată din capitolul bugetar 87.02.50, art. 20.30.30 

„Alte acţiuni economice”. 

Faţă de cele arătate, considerăm că poate fi supus spre dezbatere şi aprobare proiectul 

de hotărâre pentru pentru aprobarea Programului de interes public judeţean „SOLIDARIS” 

şi a convenţiei de cooperare pentru implementarea acestuia.                                                                  

                                                                                                       

DIRECTOR EXECUTIV 

                                                                                 Alin Mărginean                        

 

 

 

 

          Întocmit: Mihaela Iordache 

 

 

https://www.facebook.com/bibliotecamures/
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RAPORT JURIDIC 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului de interes public judeţean 

„SOLIDARIS” şi a convenţiei de cooperare pentru implementarea acestuia 

 

 

 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, cu 

Referatul de aprobare nr._______/____.03.2020 şi în considerarea celor reţinute în 

Raportul de specialitate al Direcției Economice,  

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 legislaţiei primare şi secundare în aplicarea 

căreia este elaborat proiectul, corespondența cu normele de competenţă incidente 

activităţii autorităţii deliberative şi respectarea normelor de tehnică legislativă, sens 

în care s-a întocmit prezentul raport, prin care precizăm următoarele:  

Ca urmare a evoluţiei situaţiei epidemiologice internaţionale determinată de 

răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi declararea „Pandemiei” de către 

Organizaţia Mondială a Sănătăţii, prin Decretul Preşedintelui României nr.195/2020, 

publicat în Monitorul Oficial al României nr.212 din 16 martie 2020 s-a instituit starea 

de urgenţă pe întreg teritoriul României pe o durată de 30 de zile.  

Prin Ordonanţele militare nr.2//2020 şi nr.3/2020 privind măsuri de prevenire a 

răspândirii COVID-19 emise de Ministerul Afacerilor Interne, s-a stabilit în sarcina 

autorităţilor administraţiei publice locale obligaţia de a identifica şi a ţine evidenţa 

persoanelor în vârstă de peste 65 de ani, fără susţinători sau altă formă de ajutor şi 

de a asigura sprijin acestora în vederea minimalizării expunerii lor în afara 

locuinţelor, respectiv s-a restricţionat circulaţia persoanelor care au împlinit vârsta 

de 65 de ani, în afara locuinţei/gospodăriei, aceasta fiind este permisă numai în 

anumite intervale orare, strict pentru motivele prevăzute. 

În urma analizei privind prioritățile și obiectivele de interes județean, a rezultat 

necesitatea conjugării eforturilor tuturor factorilor, atât din sectorul public, cât şi 

din cel privat, pentru a răspunde nevoilor reale ale unor persoane devenite 

dependente de sprijinul celor din afară, prin activități menite să asigure suportul 

necesar pentru depășirea situației în care se află. 

Nr._________/___03.2020 

Dosar. IX/B/1 
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În acest context, autoritatea publică judeţeană doreşte să promoveze în parteneriat 

cu Societatea Naţională de Cruce Roşie din România – Filiala Mureş şi Asociaţia 

SOLIDARIS un program de interes judeţean care se adresează persoanelor aparținând 

grupurilor vulnerabile, afectate de restricționarea circulației pe perioada stării de 

urgență, fără susţinători sau altă formă de ajutor (vârstnici, persoane cu dizabilităţi, 

aflate în izolare/autoizolare la domiciliu, etc.). 

Consiliul Judeţean Mureş va asigura în cadrul programului resursele financiare pentru 

unele categorii de cheltuieli necesare personalului ONG-urilor implicate în acţiunile 

de sprijin (astfel cum sunt detaliate în bugetul programului), pentru pachetele cu 

produse alimentare şi produse igienico-sanitare care vor fi distribuite exclusiv de 

Societate Naţională de Cruce Roşie – Filiala Mureş, precum şi promovarea în mass-

media scrisă şi audiovizuală a programului şi a modalităţii de accesare de către 

persoane a serviciilor ce fac obiectul acestuia.  

Menţionăm faptul că, potrivit prevederilor art.8 din Legea Societăţii Naţionale de 

Cruce Roşie din România nr.139/1995, cu modificările şi completările ulterioare, 

această societate se bucură de protecţia şi de sprijinul statului şi are în calitate de 

organizaţie de utilitate publică, dreptul de a cere sprijinul tuturor autorităţilor 

publice, acestea având obligaţia de a-l acorda.  

Pe de altă parte, Asociaţia „Solidaris” şi celelalte ONG-uri partenere, prin angajaţii 

proprii şi voluntari, utilizând infrastructura materială de care dispun (mijloace de 

transport, echipamente, etc.), precum şi experienţa acumulată în activitatea de 

asistenţă socială pe care o desfăşoară, vor asigura efectuarea cumpărăturilor de 

produse alimentare şi/sau produse igienico-sanitare ori medicamentele necesare 

pentru persoanele aparţinând grupului ţintă, precum şi asistenţă şi consultanţă de 

specialitate. 

Bugetul total al programului este de 358.515 lei, din care contribuția Consiliului 

Județean Mureș de 328.890 lei, a Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România – 

Filiala Mureş este de 9.000 lei, iar a Asociaţiei „Solidaris” de 20.625 lei.  

Analizând clauzele convenției de colaborare supusă aprobării, apreciem că acestea 

respectă dispozițiile legale în considerarea cărora urmează a fi încheiată, respectiv 

se circumscrie competențelor și atribuțiilor legale ale părților. 

În conformitate cu dispozițiile  art.173 alin.(1) lit. „e” și ale alin.(6) lit.”a” din 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, consiliul județean are atribuții privind 

cooperarea interinstituțională și poate, în condiţiile legii, să se asocieze 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.  

Precizăm că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea prevederilor art.81-

82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, cu modificările si completările ulterioare.  

Din raportul de specialitate întocmit la proiectul de hotărâre supus analizei reiese 

că, programul promovat prin acesta este un proiect de interes județean, sens în care 

devin prevederile art.240 alin.(2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 
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– potrivit cărora aprecierea necesității și oportunității adoptării și emiterii actelor 

administrative aparține exclusiv autorităților deliberative și executive.   

Din perspectiva celor mai sus arătate, apreciem că proiectul de hotărâre privind 

aprobarea Programului de interes public judeţean „SOLIDARIS” şi a convenţiei de 

cooperare pentru implementarea acestuia, 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. 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeș 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Buta Ramona Alina 

Verificat: Adriana Farkas – Şef Serviciu 
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