
 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 107 
din 31 iulie 2014 

 

privind aprobarea Planului de Dezvoltare a Judeţului Mureş  

pentru perioada 2014-2020 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş,  

 

Văzând Expunerea de motive nr.12.728/24.07.2014 a Direcţiei Dezvoltare 

Regională, Implementare Proiecte şi avizul comisiilor de specialitate, 

Cu respectarea procedurilor reglementate de dispoziţiile Legii nr. 52/2003 privind 

transparenţa decizională în administraţia publică, 

În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1), lit. „b”, alin (3), lit. „d” şi ale art. 97, 

alin. (1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată 

cu modificările şi completările ulterioare, 

 

hotărăşte: 

 

Art.1. Se aprobă Planul de Dezvoltare a Judeţului Mureş pentru perioada 2014-

2020, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică, cu aducerea sa la 

îndeplinire fiind însărcinate direcţiile din aparatul de specialitate al Consiliului 

Judeţean Mureş.  

 

 

PREŞEDINTE                                                                        Contrasemnează                                  

Ciprian Dobre                                                                          SECRETAR 

                                                                                             Paul Cosma 

 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/hot038_2012.htm#exp#exp
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EXPUNERE DE MOTIVE 

privind aprobarea Planului de Dezvoltare a Judeţului Mureş pentru 

perioada 2014-2020 

 

 

 

Perioada de programare financiară 2014-2020 deschide noi oportunităţi pentru 

finanţarea nevoilor de dezvoltare ale comunităţilor locale din judeţul Mureş. 

Existenţa unui document de planificare strategică, în care să se identifice nevoile 

şi să se promoveze priorităţile de dezvoltare, este una din condiţiile pentru 

accesarea de fonduri financiare între anii 2014-2020. 

 

Planul de Dezvoltare a Judeţului Mureş 2014-2020 (PDJ) reprezintă instrumentul 

prin care se stabilesc viziunea de dezvoltare, obiectivul general și obiectivele 

specifice de atins la finalul perioadei de programare și se propun direcțiile de 

acțiune și măsurile necesare pentru atingerea obiectivelor.  

 

În elaborarea PDJ o atenţie deosebită s-a acordat politicii de coeziune a Uniunii 

Europene şi direcţiilor de dezvoltare relevante la nivel naţional şi regional, 

întrucât atât sfera publică, cât şi cea privată trebuie să aibă o contribuţie în 

atingerea obiectivelor Europa 2020, adică creştere inteligentă, creştere durabilă şi 

creştere favorabilă incluziunii, asumate de România prin angajamente 

internaţionale.  

  

Procesul de planificare pentru actuala perioadă de programare a început încă din 

anul 2011, când s-a constituit Grupul de lucru  judeţean, coordonat de Consiliul 

Judeţean Mureş. Această structură asigură un cadru transparent de colaborare 

instituţională şi respectarea principiului european al parteneriatului. Grupul de 

lucru este alcătuit din 47 de instituţii publice şi private, implicând autorităţi ale 

administraţiei publice locale, instituţii publice, universităţi, organizaţii ale 

societăţii civile, parteneri economici, în domenii ce acoperă toate domeniile vieţii 

sociale.  

 

   Nr.12.728/24.07.2014 

   Dosar VI D/1 
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Pe lângă procesul partenerial, abordarea participativă este demonstrată şi de 

consultarea şi informarea publicului despre PDJ, cu posibilitatea acordată 

cetăţenilor să-şi exprime punctul de vedere, contribuind prin opinii şi sugestii la 

conturarea unui document de programare pe termen mediu, în acord cu nevoile 

grupului ţintă. Începând cu luna iunie 2013, capitolele în lucru au fost afişate pe 

pagina de internet a Consiliului Judeţean Mureş, iar pentru versiunea finală am 

iniţiat procesul de consultare în perioada 13 iunie -13 iulie 2014. În acest sens s-a 

desfăşurat o campanie de informare a celor 102 u.a.t, a membrilor Grupului de 

lucru judeţean, a asociaţiilor microregionale/intercomunitare şi nu în ultimul rând 

a populaţiei, prin afişarea PDJ pe site-ul www.cjmures.ro, anunţului în acest sens 

la sediul Consiliului Judeţean Mureş, respectiv în presa scrisă şi audio-vizuală, în 

limbile română şi maghiară. 

 

Planul de Dezvoltare a Judeţului Mureş pentru perioada 2014-2020 cuprinde 

următoarele capitole:  

1. Introducere 

2. Profilul socio-economic al judeţului Mureş 

3. Analiza SWOT a judeţului Mureş  

4. Strategia de dezvoltare a judeţului Mureş 2014-2020 

5. Indicatori de realizare ai obiectivelor Strategiei 

6. Monitorizarea Planului de Dezvoltare al Judeţului Mureș pentru perioada 

2014-2020 

7. Estimarea necesităţilor de finanţare  

8. Anexă: Portofoliul de proiecte al judeţului Mureş pentru perioada 2014-

2020 

 

Obiectivul general pentru această perioadă de programare este creşterea 

competitivităţii economiei şi a atractivităţii judeţului Mureş, reducerea 

disparităţilor existente între mediul urban şi rural, în scopul creării unui climat 

favorabil dezvoltării.  

 

În concordanţă cu politicile, strategiile şi programele de dezvoltare elaborate la 

nivel european, naţional şi regional, au fost definite următoarele 7 domenii 

prioritare:  

1. Dezvoltare urbană, dezvoltarea infrastructurii tehnice şi sociale 

2. Creşterea competitivităţii economice,  stimularea cercetării şi inovării 

3. Protecţia mediului înconjurător, eficienţă energetică, utilizarea surselor 

alternative de energie 

4. Dezvoltarea durabilă a zonelor rurale, sprijinirea  agriculturii şi a 

silviculturii 

5. Dezvoltarea turismului 

http://www.cjmures.ro/
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6. Dezvoltarea resurselor umane, creşterea incluziunii sociale şi ocupării 

forţei de muncă 

7. Asigurarea unei administraţii publice locale eficiente 

Portofoliul de proiecte cuprinde, la data de 21 iulie 2014, 733 de proiecte, în 

valoare totală de 13.093.180.687 lei, reprezentând peste 2,9 miliarde de euro. 

Proiectele au fost propuse de instituţii publice, unităţi administrativ-teritoriale, 

universităţi, organizaţii neguvernamentale şi asociaţii microregionale/ 

intercomunitare.  

 

Succesul implementării Planului de Dezvoltare a Judeţului Mureş 2014-2020 

depinde de implicarea autorităţilor administraţiei publice locale, a mediului 

academic, a sectorului privat şi a organizaţiilor neguvernamentale  în efortul de 

atingere a obiectivelor stabilite, în funcţie de sfera de competenţă a fiecăruia. 

Totodată, depinde şi de toate sursele de finanţare potenţiale – nu numai de 

fondurile UE, chiar dacă vor reprezenta o sursă cheie pentru judeţ. 

 

În contextul celor prezentate, coroborat cu prevederile Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, prin care se stabileşte în sarcina autorităţii publice 

judeţene realizarea programelor de dezvoltare economico-sociale, propunem spre 

aprobare proiectul privind Planul de Dezvoltare a Judeţului Mureş pentru perioada 

2014-2020. 

 

 

PREŞEDINTE 

Ciprian Dobre 

DIRECTOR 

Valer Băţaga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Magyarossy Andrea 

Verificat: Şef serviciu Suciu Călin 
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