PROIECT
Nr.13673/20.05.2022
Dosar IX.B/1

HOTĂRÂREA NR._________
din 26.05.2022
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 120/24.10.2018
privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între Autoritatea Națională
pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție și Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului Mureș, în vederea implementării proiectului
”Team-Up: Progres în calitatea Îngrijirii Alternative a Copiilor” – cod 127169.”,
cu modificările ulterioare

Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând referatul de aprobare nr. 13669/20.05.2022 al Președintelui Consiliului Județean
Mureș, raportul de specialitate al Serviciului administrație publică și cancelarie și
raportul Serviciului juridic, precum și avizul comisiilor de specialitate,
Luând în considerare:
Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.120/24.10.2018 privind aprobarea încheierii
Acordului de parteneriat între Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor
Copilului și Adopție și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș,
în vederea implementării proiectului ”Sprijinul pentru consolidarea rețelei de asistenți
maternali;
Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.143/22.11.2018 pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Județean Mureș nr.120/24.10.2018 privind aprobarea încheierii Acordului de
parteneriat între Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie şi
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş, în vederea
implementării proiectului „Sprijinul pentru consolidarea reţelei de asistenţi maternali”;
Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale în județul Mureș în domeniul protecției și
promovării drepturilor copilului și a persoanelor adulte cu handicap sau aflate la nevoie,
pentru perioada 2021-2030, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.145/
27.08.2020;
Oportunitatea oferită de Programul operațional Capital Uman, Axa prioritară 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei, 4.14 - Reducerea numărului de copii și tineri
plasati în instituții, prin consolidarea rețelei de asistenți maternali;
Acordul de Parteneriat înregistrat la ANDPCA cu nr.15570/01.11.2018 prin care DGASPC
Mureș are calitatea de Partener, cât și Contractul de finanțare nr.16044 din 08.11.2018,
în care ANDPCA are calitatea de beneficiar al finanțării și lider al proiectului ”TEAM-UP:
Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, COD SMIS 127169, în parteneriat cu
Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului de la nivel național;
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Actul adițional nr.5 la proiectul ”TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a
copiilor”, COD SMIS 127169, cât și Modificările aferente Cererii de Finanțare, înregistrată
în cadrul DGASPC Mureș cu nr.18523/26.04.2022;
În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit.„d” coroborate cu cele ale alin.(5) lit.„b”,
precum și 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.I. Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.120/24.10.2018 privind aprobarea
încheierii Acordului de parteneriat între Autoritatea Națională pentru Protecția
Drepturilor Copilului și Adopție și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului Mureș, în vederea implementării proiectului ”Team –Up: Progres în calitatea
Îngrijirii Alternative a Copiilor”-cod 127169, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea
Consiliului Județean Mureș nr.143/ 22.11.2018, se modifică după cum urmează:
1. Art.2 se modifică și va avea următorul cuprins:
”Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului în suma de 41.488.648,25 lei și
contribuția proprie a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș
la cheltuielile totale ale acestuia, în sumă de 829.772,97 lei, reprezentând 2% din
bugetul total preconizat pe 5 ani pentru Județul Mureș”.
Art.II. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Mureș, care răspunde de aducerea sa la îndeplinire cât și Direcției economice
din cadrul Consiliului Județean Mureș.

PREŞEDINTE
Péter Ferenc
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Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Paul Cosma
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Nr.13669/20.05.2022

Nr. 21463/2022

REFERAT DE APROBARE
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.120/24.10.2018 privind
aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între Autoritatea Națională pentru
Protecția Drepturilor Copilului și Adopție și Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului Mureș, în vederea implementării proiectului ”Team-Up: Progres
în calitatea Îngrijirii Alternative a Copiilor” – cod 127169.”, cu modificările
ulterioare

Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.120/24.10.2018 privind aprobarea încheierii
Acordului de parteneriat între Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și
Adopție și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, în vederea
implementării proiectului ”Sprijinul pentru consolidarea rețelei de asistenți maternali”, a
fost modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.143/22.11.2018 în ceea ce
privește denumirea proiectului și contribuția proprie a DGASPC Mureș de 2% din bugetul
total preconizat pe 5 ani (octombrie 2018 - octombrie 2023) al proiectului.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.145/27.08.2020 a fost aprobată Strategia de
dezvoltare a serviciilor sociale în judeţul Mureş în domeniul protecţiei şi promovării
drepturilor copilului şi a persoanelor adulte cu handicap sau aflate la nevoie, pentru
perioada 2021 – 2030, care în anexa I privind Planul de acțiune al strategiei în cadrul
componentei A.”Protecția și promovarea drepturilor copilului”, are prevăzut obiectivul A7.
”Dezvoltarea rețelei de asistență maternală prin extinderea acesteia până la 320 persoane
angajate”.
Prin Acordul de Parteneriat înregistrat la ANDPCA cu nr.15570/01.11.2018, DGASPC Mureș
are calitatea de Partener 30, obiectul acestuia constând în stabilirea drepturilor și
obligațiilor părților, a contribuției financiare proprii a fiecărei părți la bugetul proiectului,
precum și a responsabilităților ce le revin în implementarea activităților aferente
proiectului: ”TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” – COD SMIS
127169;
Prin Actul adițional nr.5 la proiectul ”TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a
copiilor”, COD SMIS 127169, au fost aprobate creșterile, respectiv scăderile de indicatori și
bugete ale partenerilor care au solicitat acest lucru, DGASPC Mureș fiindu-i aprobată o
creștere a numărului de asistenți maternali nou angajați în proiect, pentru perioada 20222023, cu 5 posturi.
Astfel, conform Anexei nr.2 privind Modificările aferente Cererii de Finanțare, înregistrată
în cadrul DGASPC Mureș cu nr.18523/26.04.2022, prin creșterea numărului de asistenți
maternali profesioniști se modifică justificarea cheltuielii din secțiunea ”Bugetul
proiectului” a Cererii de finanțare, valoarea liniilor bugetare aferente plății salariilor
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asistenților maternali pentru anii 2022 și 2023, respectiv bugetul total al DGASPC Mureș,
după cum urmează:
- linia bugetară necesară plății salariilor asistenților maternali pentru anul 2022, se
majorează cu suma de 353.160,00 lei, aferentă celor 5 posturi noi de asistenți maternali
profesioniști;
- linia bugetară necesară plății salariilor asistenților maternali pentru anul 2023, se
majorează cu suma de 353.160,00 lei, aferentă celor 5 posturi noi de asistenți maternali
profesioniști;
- bugetul total va crește de la 40.782.328,25 lei la 41.488.648,25 lei.
Prin urmare, majorarea cu 5 posturi a numărului de asistenți maternali profesioniști
implicați în implementarea proiectului, generează o creștere a costurilor și inclusiv o
majorare a bugetului acestuia cu suma de 706.320,00 lei, ceea ce conduce implicit la
majorarea cuantumului contribuției proprii a DGASPC Mureș, cu suma de 14.126,40 lei.
Astfel, bugetul total al proiectului va fi de 41.488.648,25 lei, din care contribuția proprie
(2%) este de 829.772,97 lei.
Față de cele prezentate, supunem spre dezbatere și aprobare, proiectul de hotărâre
alăturat.

PREȘEDINTE
Peter Ferenc

DIRECTOR GENERAL
Miklea Hajnal - Katalin
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Nr.13685/20.05.2022
Dosar IX.B/1

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș
nr.120/24.10.2018 privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între
Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție și
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, în vederea
implementării proiectului ”Team-Up: Progres în calitatea Îngrijirii Alternative a
Copiilor” – cod 127169.”, cu modificările ulterioare

Prin Hotărârea nr.120/24.10.2018 Consiliul Județean Mureș a aprobat încheierea
Acordului de parteneriat între Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor
Copilului și Adopție și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului
Mureș, în vederea implementării proiectului ”Sprijinul pentru consolidarea rețelei de
asistență maternali”. Această hotărâre a fost modificată prin Hotărârea Consiliului
Județean Mureș nr.143/22.11.2022, atât în ceea ce privește titlul hotărârii, privitor la
denumirea proiectului care a devenit ”Team-Up: Progres în calitatea Îngrijirii
Alternative a Copiilor” – cod 127169”, cât și în ce privește contribuția proprie a
DGASPC Mureș, de 2% din bugetul preconizat pe 5 ani (octombrie 2018-octombrie 2023)
pentru derularea proiectului.
Astfel, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș și Autoritatea
Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție au încheiat un acord de
parteneriat, înregistrat la ANPDCA cu nr.15570/01.11.2018, prin care DGASPC Mureș
are calitatea de Partener 30, obiectul acestuia constând în stabilirea drepturilor și
obligațiilor părților, a contribuției financiare proprii a fiecărei părți la bugetul
proiectului, precum și a responsabilităților ce le revin în implementarea activităților
aferente proiectului: ”TEAM-Up: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” –
COD SMIS 127169.
Proiectul a fost depus în cadrul Programului operațional Capital Uman 2014-2020, Axa
prioritară 4 -Incluziunea socială și combaterea sărăciei, 4.14 - Reducerea numărului de
copii și tineri plasati în instituții, prin consolidarea rețelei de asistenți maternali, iar
pentru implementarea acestuia, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului Mureș și-a asumat angajarea unui număr de 25 de asistenți maternali
profesioniști.
Prin Actul adițional nr.5 la proiectul ”TEAM-Up: Progres în calitatea îngrijirii
alternative a copiilor” – COD SMIS 127169, înregistrat la DGASPC Mureș cu
nr.18523/26.04.2022, au fost aprobate creșterile, respectiv scăderile de indicatori și
bugete ale partenerilor care au solicitat acest lucru, DGASPC Mureș fiindu-i aprobată o
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creștere a numărului de asistenți maternali nou angajați în proiect, pentru perioada
2022-2023, cu 5 posturi.
Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale în județul Mureș în domeniul protecției și
promovării drepturilor copilului și a persoanelor adulte cu handicap sau aflate la
nevoie, pentru perioada 2021-2030, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean
nr.145/27.08.2020, prevede în anexa I ”Planul de acțiune al strategiei”, în cadrul
componentei A.”Protecția și promovarea drepturilor copilului” obiectivul A.7.
”dezvoltarea rețelei de asistență maternală prin extinderea acesteia până la 320
persoane angajate”.
Astfel, în raport de situația actuală, în care cei 229 asistenți maternali profesioniști din
cadrul DGASPC Mureș au în plasament un număr de 384 copii, respectiv de pensionarea
în următorii 2 ani a 20 dintre asistenții maternali, considerăm justificată recrutarea,
selecția și ulterior angajarea unui număr suplimentar de 5 asistenți maternali
profesioniști (prin redistribuire de la alte județe), pentru anii 2022 și 2023, peste cei 25
aprobați inițial prin proiect.
Prin urmare, conform Anexei nr.2 privind Modificările aferente Cererii de Finanțare,
înregistrată în cadrul DGASPC Mureș cu nr.18523/26.04.2022, prin creșterea numărului
de asistenți maternali profesioniști se modifică justificarea cheltuielii din secțiunea
”Bugetul proiectului” a Cererii de finanțare, valoarea liniilor bugetare aferente plății
salariilor asistenților maternali pentru anii 2022 și 2023, respectiv bugetul total al
DGASPC Mureș, după cum urmează:
- linia bugetară necesară plății salariilor asistenților maternali pentru anul 2022, se
majorează cu suma de 353.160,00 lei, aferentă celor 5 posturi noi de asistenți
maternali profesioniști;
- linia bugetară necesară plății salariilor asistenților maternali pentru anul 2023, se
majorează cu suma de 353.160,00 lei, aferentă celor 5 posturi noi de asistenți
maternali profesioniști;
- bugetul total va crește de la 40.782.328,25 lei la 41.488.648,25 lei.
Prin urmare, majorarea cu 5 posturi a numărului de asistenți maternali profesioniști
implicați în implementarea proiectului, generează o creștere a costurilor și inclusiv o
majorare a bugetului acestuia cu suma de 706.320,00 lei, ceea ce conduce implicit la
majorarea cuantumului contribuției proprii a DGASPC Mureș, cu suma de 14.126,40 lei.
Astfel, bugetul total al proiectului va fi de 41.488.648,25 lei, din care contribuția
proprie (2%) este de 829.772,97 lei.
Având în vedere argumentele mai sus prezentate, considerăm că proiectul de hotărâre
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.120/24.10.2018 privind
aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între Autoritatea Națională pentru
Protecția Drepturilor Copilului și Adopție și Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului Mureș, în vederea implementării proiectului ”Team-Up: Progres în
calitatea Îngrijirii Alternative a Copiilor” – cod 127169.”, cu modificările ulterioare,
poate fi supus dezbaterii și aprobării Consiliului Județean Mureș.

DIRECTOR EXECUTIV
Genica Nemeș
Întocmit: consilier Carmen Orăşan
2ex.
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Nr. 13722/20.05.2022
Dosar nr. IX/B/1

RAPORT
la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș
nr.120/24.10.2018 privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între
Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție și Direcția
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, în vederea implementării
proiectului ”Team-Up: Progres în calitatea Îngrijirii Alternative a Copiilor” – cod
127169.”, cu modificările ulterioare
Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș cu Referatul
de aprobare nr. 13669/20.05.2022 și în considerarea celor reținute în Raportul de specialitate al
Serviciului administrație publică și cancelarie nr. 13685/20.05.2022,
În conformitate cu prevederile art.45 alin.(4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al
Consiliului Judeţean Mureş, aprobat prin Hotărârea nr.115/26.09.2019, 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:
În adoptarea actului administrativ sunt incidente prevederile art.112 și art.114 din Legea
asistenţei sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare, art.173 alin.(1) lit.„d”
coroborate cu cele ale alin.(5) lit.„b” din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare.
Potrivit prevederilor art.112 alin.(3), raportat la cele ale art.114 alin.(1) lit.„a” din Legea
nr.292/2011, autoritatea publică județeană, prin Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului Mureș, exercită atribuții în domeniul organizării, administrării și acordării
serviciilor sociale, printre care relevante sunt atribuțiile prevăzute la art.112 alin.(3) lit.„a”,
lit.„f” și lit.„j” din același text legal:
- elaborarea, în concordanţă cu strategiile naţionale şi nevoile locale identificate, a strategiei
judeţene de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu şi lung, după consultarea
furnizorilor publici şi privaţi, a asociaţiilor profesionale şi a organizaţiilor reprezentative ale
beneficiarilor şi răspund de aplicarea acesteia;
- încheierea, în condiţiile legii, de contracte de parteneriat public-public şi public-privat pentru
sprijinirea financiară şi tehnică a autorităţilor administraţiei publice locale de la nivelul
judeţului, pentru susţinerea dezvoltării serviciilor sociale;
- elaborarea şi implementarea proiectelor cu finanţare naţională şi internaţională în domeniul
serviciilor sociale.
Astfel, prin Hotărârea nr.120/24.10.2018 Consiliul Județean Mureș a aprobat încheierea
Acordului de parteneriat între Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și
Adopție și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, în vederea
implementării proiectului ”Sprijinul pentru consolidarea rețelei de asistență maternali”.
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Această hotărâre a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.143/22.11.2022,
atât în ceea ce privește titlul hotărârii, privitor la denumirea proiectului care a devenit ”TeamUp: Progres în calitatea Îngrijirii Alternative a Copiilor” – cod 127169”, cât și în ce privește
contribuția proprie a DGASPC Mureș de 2% din bugetul preconizat pe 5 ani (octombrie 2018octombrie 2023) pentru derularea proiectului.
Proiectul a fost depus în cadrul Programului operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară
4 -Incluziunea socială și combaterea sărăciei, 4.14 - Reducerea numărului de copii și tineri
plasati în instituții, prin consolidarea rețelei de asistenți maternali, iar pentru implementarea
acestuia, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș și-a asumat
angajarea unui număr de 25 de asistenți maternali profesioniști.
Prin Actul adițional nr.5 la proiectul ”TEAM-Up: Progres în calitatea îngrijirii alternative a
copiilor” – COD SMIS 127169, au fost aprobate creșterile, respectiv scăderile de indicatori și
bugete ale partenerilor care au solicitat acest lucru, DGASPC Mureș fiindu-i aprobată o creștere a
numărului de asistenți maternali nou angajați în proiect, pentru perioada 2022-2023, cu 5
posturi.
Prin urmare, conform Anexei nr.2 privind Modificările aferente Cererii de Finanțare, prin
creșterea numărului de asistenți maternali profesioniști se modifică justificarea cheltuielii din
secțiunea ”Bugetul proiectului” a Cererii de finanțare, valoarea liniilor bugetare aferente plății
salariilor asistenților maternali pentru anii 2022 și 2023, respectiv bugetul total al DGASPC
Mureș. Astfel, bugetul total al proiectului va fi de 41.488.648,25 lei, din care contribuția
proprie (2%) este de 829.772,97 lei.
În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității publice județene,
arătăm că potrivit prevederilor art.173 alin.(1) lit.„d” din OUG nr.57/2019 privind Codul
administrativ, consiliul județean exercită atribuții privind gestionarea serviciilor publice de
interes judeţean, sens în care potrivit alin.(5) lit.„b” din același text legal, în exercitarea
acestor atribuţii, consiliul județean asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii,
cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu
handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie
socială.
Menționăm 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.
Față de argumentele anterior expuse, opinăm că proiectul de hotărâre pentru modificarea
Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.120/24.10.2018 privind aprobarea încheierii Acordului de
parteneriat între Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție și
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, în vederea implementării
proiectului ”Team-Up: Progres în calitatea Îngrijirii Alternative a Copiilor” – cod 127169.”, cu
modificările ulterioare, îndeplinește condițiile legale pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării
plenului Consiliului Judeţean Mureş, ulterior avizării de către comisiile de specialitate
nominalizate în condițiile art.136 alin.(4) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.
ȘEF SERVICIU
Adriana Farkas
Întocmit: Lokodi Emőke/2 ex.
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