
 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 77 

din 27 mai 2014 

privind aprobarea convenţiei de cooperare dintre Consiliul Judeţean Mureş şi 

Penitenciarul Tîrgu Mureş 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr.5559/5994/20.05.2014 a Direcţiei Juridice şi 

Administraţie Publică, adresa nr.I2-25158/PTMMS/10.04.2014  a Penitenciarului 

Tîrgu Mureş, precum şi avizele comisiilor de specialitate,  

Ţinând cont de prevederile art.3 din Hotărârea de Guvern nr.1849/2004 privind 

organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor 

şi ale art. 89 alin. (1) din Legea nr.254/2013 privind executarea pedepselor şi a 

măsurilor privative de libertate  dispuse de organele judiciare în cursul procesului 

penal, cu modificările şi completările ulterioare,  

În temeiul art.91 alin.(6) lit. „a”, precum şi al art.97 din Legea 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare,  

hotărăşte: 

Art.1. Se aprobă cooperarea dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Penitenciarul Tîrgu 

Mureş, conform convenţiei cuprinse în anexa care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.2. Se împuterniceşte domnul Ciprian Dobre, Preşedintele Consiliului Judeţean 

Mureş, cu semnarea  actului prevăzut la art.1. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Penitenciarului Tîrgu Mureş, Muzeului 

Judeţean Mureş, Bibliotecii Judeţene Mureş şi Direcţiei Economice din cadrul 

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

 

PREŞEDINTE 

Ciprian Dobre 

 

Contrasemnează 

SECRETAR 

Paul Cosma 
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Expunere de motive  

pentru aprobarea convenţiei de cooperare dintre Consiliul Judeţean Mureş 

şi Penitenciarul Tîrgu Mureş 

 

 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.31 din 24 martie 2011 a fost aprobat 

protocolul de parteneriat cultural între Consiliul Judeţean Mureş şi Penitenciarul 

Tîrgu Mureş, având ca obiectiv general stabilirea cadrului de colaborare dintre 

părţi în vederea desfăşurării de către Penitenciarul Mureş a unor activităţi 

cultural-educative cu persoanele private de libertate.  

Activităţile desfăşurate în baza parteneriatului cultural au avut un caracter 

educativ şi stimulativ, urmărindu-se reinserţia socială a persoanelor private de 

libertate, stimularea acelor deprinderi şi atitudini care oferă posibilitatea 

dezvoltării comportamentelor pro-sociale şi dinamizarea relaţiilor cu mediul de 

suport şi comunitatea, în spiritul principiilor cuprinse în Legea nr.275/2006 privind 

executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare, precum şi a 

unor prevederi din documente internaţionale, cum ar fi: Recomandarea REC 

(2006) 2 a Comitetului de Miniştri al statelor membre din Uniunea Europeană 

referitoare la regulile penitenciare europene şi Principiile stabilite de Regulile 

Minime ale Naţiunilor Unite. 

Colaborarea a presupus din partea Consiliului Judeţean Mureş, respectiv a 

instituţiilor de cultură subordonate, asigurarea accesului gratuit al persoanelor 

private de libertate din Penitenciarul Tîrgu Mureş la vizitarea obiectivelor 

culturale menţionate în protocol, o dată pe lună, în baza unei programări care să 

nu afecteze programul acestor instituţii. Astfel, potrivit notei de fundamentare 

privind activităţile socio-educaţionale şi de asistenţă psihosocială prezentată de 

Penitenciarul Tîrgu Mureş, un număr de aproximativ 120 de persoane private de 

libertate au beneficiat de accesul gratuit la vizitarea Muzeului Judeţean Mureş - 

secţiile de etnografie şi ştiinţele naturii şi a Bibliotecii Judeţene Mureş. 

Protocolul a fost încheiat pe o perioadă de 3 ani, perioadă care s-a împlinit la data 

de 28 martie 2014, motiv pentru care, în considerarea bunei colaborări existente 

între cele două instituţii, prin adresa nr.I2-25158/PTMMS/10.04.2014, 

Penitenciarul Tîrgu Mureş a solicitat sprijinul Consiliului Judeţean Mureş pentru 

continuarea acestor activităţi, prin încheierea unei noi convenţii, având acelaşi 

obiect şi obiective. 

   Nr. 5559/5994/20.05.2014 

   Dosar VI/D/4 
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Faţă de prevederile art.91 alin.(6) lit. a din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, potrivit cărora consiliile judeţene pot 

încheia convenţii de cooperare cu alte persoane juridice, în vederea realizării în 

comun a unor acţiuni de interes public judeţean, supunem spre aprobare 

cooperarea dintre Consiliului Judeţean Mureş şi Penitenciarul Tîrgu Mureş, potrivit 

proiectului de hotărâre alăturat. 

 

 

 

PREŞEDINTE 

Ciprian Dobre 

DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeş 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Adriana Farkas, Şef serviciu juridic 
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