
 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 170 

din 27 noiembrie 2014 

 

pentru aprobarea cooperării dintre Consiliul Județean Mureş şi Inspectoratul 

de Jandarmi Județean „Colonel Sabin Motora” Mureş în vederea continuării 

Campaniei de informare „Jandarmeria pe înțelesul tuturor” 

                     

Consiliul Județean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr. 20254/20.11.2014 a Direcției Economice pentru 

aprobarea cooperării dintre Consiliul Județean Mureş şi Inspectoratul de Jandarmi 

Județean „Colonel Sabin Motora” Mureş, în vederea continuării Campaniei de 

informare „Jandarmeria pe înțelesul tuturor”, precum şi avizele comisiilor de 

specialitate, 

 

În temeiul prevederilor art. 91, alin.(6), litera "a" şi ale art. 97, alin.(1) din Legea nr. 

215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

hotărăște: 

Art. 1. Se aprobă cooperarea dintre Consiliul Județean Mureş şi Inspectoratul de 

Jandarmi Județean „Colonel Sabin Motora” Mureş, în condițiile prevăzute în 

convenția cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se împuternicește domnul Ciprian Dobre, președintele Consiliului Județean 

Mureş, cu semnarea actului prevăzut la art.1.  

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice a Consiliului Județean 

Mureş, Inspectoratul de Jandarmi Județean „Colonel Sabin Motora” Mureş, str. 

Apicultorilor, nr. 2-4, Tîrgu-Mureş, care răspund de aducerea sa la îndeplinire. 

                                                                              

PREŞEDINTE                                                                 Contrasemnează 

                                                                      

Ciprian Dobre                                                                               SECRETAR                                         

                                         Paul Cosma 

 

 

 

 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/hot026_2012.htm#exp#exp
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/anexa_hot026_2012.doc


 

 

 

 

                  
                                  
 
 
 
                   Nr. 20254/20.11.2014 
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 EXPUNERE DE MOTIVE 

pentru aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Inspectoratul 

de Jandarmi Judeţean „Colonel Sabin Motora” Mureş în vederea continuării 

Campaniei de informare „Jandarmeria pe înţelesul tuturor” 

 

Prin adresa cu nr. 18239/21.10.2014 Inspectoratul de Jandarmi Judeţean 

„Colonel Sabin Motora” Mureş solicită sprijinul Consiliului Judeţean Mureş pentru 

continuarea  Campaniei de informare „Jandarmeria pe înţelesul tuturor”. 

Proiectul instituţiei mai sus menţionate a fost lansat în anul 2013 în vederea 

prevenirii criminalităţii, a violenţei şi discriminărilor de orice fel şi crearea “unui 

model de conduită”. Având în vedere faptul că activităţile desfăşurate prin 

Campania de informare demarată în anul 2013 au avut un real succes, mai ales în 

instituţiile de învăţământ din judeţul Mureş, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean 

„Colonel Sabin Motora” Mureş consideră justificată continuarea celor întreprinse, 

bazându-se în mare parte şi pe ajutorul Consiliului Judeţean Mureş.  

  

Această Campanie  reuneşte  sub  titlul  ,JANDARMERIA PE ÎNŢELESUL  

TUTUROR",  trei  domenii  de  activitate şi anume: informarea  publică, 

prevenirea faptelor antisociale şi dialogul social, domenii de activitate care se 

transformă în componente ale unui demers menit să justifice poziţia 

Jandarmeriei mureşene, ca instituţii în slujba cetăţeanului, care este necesar a-i 

îndrepta eforturile spre realizarea unei deschideri către public, identificarea, 

construirea şi consolidarea parteneriatelor cu reprezentanţi ai societăţii civile, în 

urma cărora activitatea Jandarmeriei mureşene  să poată fi cunoscută, înţeleasă 

şi apreciată în mod obiectiv de către beneficiari. 

 

Scopul campaniei este acela de Informare a cetăţenilor indiferent de vârstă, 

naţionalitate, zona geografică, mediu social, etnie, educaţie, religie sau 

profesie, în legătură cu capacitatea Jandarmeriei mureşene de a se constitui în 

garant permanent şi nediscriminatoriu al drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, 

conştientizarea societăţii civile prin acţiuni preventiv-educative, cu privire la 

rolul pe care instituţia îl îndeplineşte, şi iniţierea unui dialog cu reprezentanți  

 



 

 

ai O.N.G., cu formatorii de opinie (bloggeri, reprezentanţi ai mass-media, etc.) şi cu 

reprezentanţi ai altor instituţii ale statului, având ca temei actuala legislaţie 

naţională şi internaţională privind respectarea drepturilor omului şi colaborarea în 

diferite situaţii complementare. 

 

Întrucât, Consiliul Judeţean Mureş a fost întotdeauna un partener important al 

jandarmilor mureşeni şi a considerat de fiecare dată activitatea desfăşurată de 

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Mureş ca fiind benefică pentru păstrarea unui 

climat de normalitate şi siguranţă publică la nivelul judeţului Mureş, propunem 

asigurarea utilizării echipamentelor IT necesare: 1 buc. videoproiector, 1 buc. ecran 

proiecţie, 1 buc. tabletă 3G, folosite în acelaşi scop încă din anul 2013, până la 

sfârşitul Campaniei – 01.12.2016. 

 

Având în vedere cele prezentate mai sus, supunem spre aprobare proiectul de 

hotărâre alăturat şi Convenţia de cooperare, parte integrantă a acestuia. 

 

 

 

 

                 PREŞEDINTE                                               DIRECTOR EXECUTIV 
 
                Ciprian Dobre                                                  Bartha Iosif 
                                          
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                 Întocmit: Mihaela Iordache, consilier 

                                             


