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HOTĂRÂREA NR.140 
 din 27 august 2020 

pentru stabilirea unor măsuri în vederea realizării din fonduri europene a proiectului 

”Dotarea centrelor rezidențiale publice din județul Mureș cu echipamente de protecție 

pentru creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19” 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş,  

Văzând referatul de aprobare nr. 22323 din 20.08.2020 a Președintelui Consiliului 

Județean Mureș, raportul de specialitate al Direcției de dezvoltare regională și  

implementare proiecte, raportul Serviciului juridic, precum și avizul comisiilor de 

specialitate, 

Ținând cont de prevederile Ghidului Solicitantului aferent Programului Operațional 

Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 9 – Protejarea sănătății populației în 

contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul specific 9.1 Creșterea capacității 

de gestionare a crizei sanitare COVID-19,  

În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit.„d”, coroborat cu cele ale alin.(5) lit.”b”, 

precum și cele ale art.182 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

hotărăște: 

Art.1. (1) Se aprobă lista de investiții propusă prin proiectul ”Dotarea centrelor 

rezidențiale publice din județul Mureș cu echipamente de protecție pentru creșterea 

capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”. 

(2) Lista de investiții este cuprinsă în Anexa care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.2. Se aprobă bugetul proiectului ”Dotarea centrelor rezidențiale publice din județul 

Mureș cu echipamente de protecție pentru creșterea capacității de gestionare a crizei 

sanitare COVID-19” în valoare de 11.868.151,04 lei cu TVA inclus, respectiv 2.456.258,75 

euro cu TVA inclus (conf. Curs inforeuro – august 2020, 1 euro=4,8318 lei).  

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcției de dezvoltare regională și implementare 

proiecte și Direcției economice din cadrul Consiliului Județean Mureș, care răspund de 

aducerea ei la îndeplinire. 

 
PREŞEDINTE  
Péter Ferenc 

                                            Contrasemnează 
  SECRETAR GENERAL 

Paul Cosma 
                                                                                                                

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


 

``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````       ```````````    1/1 
 

  

 

 

 
 

Referat de aprobare 

la proiectul de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri în vederea realizării din 

fonduri europene a proiectului ”Dotarea centrelor rezidențiale publice din 

județul Mureș cu echipamente de protecție pentru creșterea capacității de 

gestionare a crizei sanitare COVID-19” 

 

La data de 15.05.2020 s-a deschis apelul de proiecte din cadrul Programului Operațional 

Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 9 – Protejarea sănătății populației în 

contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul specific 9.1 Creșterea capacității 

de gestionare a crizei sanitare COVID-19. 

Una dintre acțiunile avute în vedere în cadrul apelului de proiecte este dotarea centrelor 

sociale rezidențiale pentru categorii vulnerabile (persoane vârstnice/persoane cu 

dizabilități/copii, etc.) din subordinea Unităților administrativ – teritoriale locale și 

județene cu echipamente de protecție împotriva COVID-19. 

UAT Județul Mureș va depune în perioada următoare, în cadrul apelului de proiecte 

menționat mai sus, cererea de finanțare cu titlul ”Dotarea centrelor rezidențiale publice 

din județul Mureș cu echipamente de protecție pentru creșterea capacității de gestionare 

a crizei sanitare COVID-19”. 

Prin proiect vor fi achiziționate și se vor deconta echipamentele și materiale de protecție 

împotriva COVID-19 achiziționate începând cu data de 01.02.2020. Pentru asigurarea 

managementului proiectului se va achiziționa multifuncționale și laptopuri. În vederea 

respectării obligațiilor beneficiarului în ceea ce privește regulile de informare și 

publicitate, se vor achiziționa panouri temporare, plăci permanente și etichete 

autocolante. 

Valoarea totală a bugetului proiectului ”Dotarea centrelor rezidențiale publice din 

județul Mureș cu echipamente de protecție pentru creșterea capacității de gestionare a 

crizei sanitare COVID-19” este de 11.868.151,04 lei cu TVA inclus, respectiv 2.456.258,75 

euro cu TVA inclus (conf. Curs inforeuro – august 2020, 1 euro=4,8318 lei).  

Lista cu investițiile propuse prin proiect este anexată proiectului de hotărâre a Consiliului 

Județean Mureș. 

Față de cele de mai sus, în condițiile prevederilor art.173 alin.(5) lit.”b”, din Ordonanța 

de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, apreciem că sunt întrunite condițiile legale pentru promovarea 

spre aprobare a acestui proiect de hotărâre. 

Preşedinte 

Péter Ferenc 

       Nr. 22323/20.08.2020 

       Dosar IX/B/1 
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Raport de specialitate 

la proiectul de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri în vederea realizării din 

fonduri europene a proiectului ”Dotarea centrelor rezidențiale publice din 

județul Mureș cu echipamente de protecție pentru creșterea capacității de 

gestionare a crizei sanitare COVID-19” 

 

La data de 15.05.2020 s-a deschis apelul de proiecte din cadrul Programului Operațional 

Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 9 – Protejarea sănătății populației în 

contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul specific 9.1 Creșterea capacității 

de gestionare a crizei sanitare COVID-19. 

Una dintre acțiunile avute în vedere în cadrul apelului de proiecte este dotarea centrelor 

sociale rezidențiale pentru categorii vulnerabile (persoane vârstnice/persoane cu 

dizabilități/copii, etc.) din subordinea Unităților administrativ – teritoriale locale și 

județene cu echipamente de protecție împotriva COVID-19. 

UAT Județul Mureș va depune în perioada următoare, în cadrul apelului de proiecte 

menționat mai sus, cererea de finanțare cu titlul ”Dotarea centrelor rezidențiale publice 

din județul Mureș cu echipamente de protecție pentru creșterea capacității de gestionare 

a crizei sanitare COVID-19”. 

Prin proiect vor fi achiziționate și se vor deconta echipamentele și materiale de protecție 

împotriva COVID-19 achiziționate începând cu data de 01.02.2020. Pentru asigurarea 

managementului proiectului se va achiziționa multifuncționale și laptopuri. În vederea 

respectării obligațiilor beneficiarului în ceea ce privește regulile de informare și 

publicitate, se vor achiziționa panouri temporare, plăci permanente și etichete 

autocolante. 

Valoarea totală a bugetului proiectului ”Dotarea centrelor rezidențiale publice din 

județul Mureș cu echipamente de protecție pentru creșterea capacității de gestionare a 

crizei sanitare COVID-19” este de 11.868.151,04 lei cu TVA inclus, respectiv 2.456.258,75 

euro cu TVA inclus (conf. Curs inforeuro – august 2020, 1 euro=4,8318 lei).  

Lista cu investițiile propuse prin proiect este anexată proiectului de hotărâre a Consiliului 

Județean Mureș. 

Față de cele de mai sus, în condițiile prevederilor art.173 alin.(5) lit.”b”, din Ordonanța 

de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, apreciem că sunt întrunite condițiile legale pentru promovarea 

spre aprobare a acestui proiect de hotărâre. 

 Director executiv 

Băţaga Valer 

 

Întocmit: Călbază Ioan 

Verificat: Suciu Călin, șef serviciu  

   Nr.22.432/21.08.2020 

   Dosar  IX/B/1 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

RAPORT 

pentru stabilirea unor măsuri în vederea realizării din fonduri europene a proiectului 

„Dotarea centrelor rezidențiale publice din județul Mureș cu echipamente de 

protecție pentru creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID – 19” 

 

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș cu 

Referatul de aprobare nr. 22323 din 20.08.2020 și în considerarea celor reținute 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 legislației primare și secundare în aplicarea căreia este elaborat proiectul, 

corespondența cu normele de competență incidente activității autorității deliberative și 

respectarea normelor de tehnică legislativă, sens în care s-a întocmit prezentul raport, prin 

care precizăm următoarele: 

Din conținutul înscrisurilor care însoțesc proiectul de hotărâre reiese că, în adoptarea 

actului administrativ sunt incidente prevederile art.173 alin.(1) lit.”d” coroborat cu cele ale 

alin.(5) lit. „b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.102 din 25 iunie 2020 s-a aprobat încheierea 

unui parteneriat în vederea depunerii și implementării proiectului ”Dotarea centrelor 

rezidențiale publice din județul Mureș cu echipamente de protecție pentru creșterea 

capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”.  

Prin acordul de parteneriat aprobat au fost stabilite drepturile și obligațiile părților, precum 

și responsabilitățile ce revin acestora în implementarea activităților aferente proiectului și 

pe durata de valabilitate a contractului de finanțare. 

Printre activitățile finanțabile în cadrul acestui proiect sunt și achizițiile de echipamente și 

materiale de protecție. De asemenea pentru asigurarea managementului proiectului se vor 

achiziționa multifuncționale, laptopuri, iar pentru respectarea obligațiilor beneficiarului în 

ceea ce privește regulile de informare și publicitate se vor achiziționa panouri temporare, 

plăci permanente și etichete autocolante. 

Din raportul de specialitate întocmit de Direcția de Dezvoltare Regională și Implementare 

Proiecte reiese că prin actul administrativ supus aprobării se propune aprobarea bugetului 

proiectului, precum și lista cu investițiile necesare derulării acordul de parteneriat aprobat 

prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.102 din 25 iunie 2020.   

   Nr.22485/21.08.2020 

    Dosar nr. IX/B/1 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                          

În ceea ce privește normele de competență precizăm că potrivit prevederilor art.173 

alin.(5), lit.„b” din Codul administrativ, consiliul județean asigură cadrul necesar pentru 

furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind serviciile sociale pentru protecţia 

copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane 

sau grupuri aflate în nevoie socială. 

Precizăm totodată 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 perspectiva celor mai sus arătate, apreciem că proiectul de hotărâre pentru stabilirea 

unor măsuri în vederea realizării din fonduri europene a proiectului „Dotarea centrelor 

rezidențiale publice din județul Mureș cu echipamente de protecție pentru creșterea 

capacității de gestionare a crizei sanitare COVID – 19”, poate fi supus dezbaterii și aprobării 

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: Lefter Erika 

Verificat: Șef serviciu – Adriana Farkas 
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