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HOTĂRÂREA NR.31 

din 26 martie 2015 

privind aprobarea programului de interes public judeţean „Operativitate în 
intervenţie pentru siguranţa comunităţii” şi a convenţiei de colaborare dintre 
Consiliul Judeţean Mureş şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş  pentru 

implementarea acestuia 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr.5.039/19.III.2015 a Direcţiei Economice, adresa nr. 

1086/20.01.2015 a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş, precum şi avizul comisiilor 
de specialitate,                              

În temeiul art.91 alin.(1), lit.”e” şi alin.(6) lit.”a” din Legea 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

hotărăşte: 

Art.1. Se aprobă programul de interes public judeţean „Operativitate în intervenţie pentru 
siguranţa comunităţii” cuprins în Anexa nr.1. 

Art.2. Se aprobă colaborarea dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Inspectoratul  de Poliţie 
Judeţean Mureş pentru implementarea programului menţionat la art.1, conform convenţiei 
cuprinse în  Anexa nr.2. 

Art.3. Anexele 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4.(1) Finanţarea activităţilor derulate de Consiliul Judeţean Mureş în cadrul 
programului se va asigura din capitolul bugetar 87.02.50, art.20.30.30. 

          (2) Din bugetul de venituri şi cheltuieli al anului 2015, se alocă suma de 250.000 lei. 

Art.5. Se împuterniceşte preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, domnul Ciprian Dobre, cu 
semnarea convenţiei prevăzute la art.2. 

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş şi Direcţiei 
Economice, care răspund de aducerea sa la îndeplinire. 

 

PREŞEDINTE                                                                                   Contrasemnează 

Ciprian Dobre                                               SECRETAR                                                                                                                                                                             

                               Paul Cosma 

 
 
 
 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/hot022_2011.htm#exp
http://cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/anexa1si2_hot041_2012.doc
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           DIRECŢIA ECONOMICĂ 
               SERVICIUL BUGET 

Nr. 5.039/19.03.2015 

Dosar VI D/1 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind aprobarea programului de interes public judeţean " Operativitate în 
intervenţie pentru siguranţa comunităţii” şi a convenţiei de colaborare dintre 
Consiliul Judeţean Mureş şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş  pentru 
implementarea acestuia 

 
În exercitarea atribuţiilor specifice privind îmbunăţăţirea serviciului poliţienesc, creşterea 
eficienţei activităţii de prevenire şi combatere a criminalităţii, precum şi asigurarea 
resurselor necesare unei intervenţii operative calificate a forţelor de poliţie, Inspectoratul 
de Poliţie Judeţean Mureş a iniţiat programul „Operativitate în intervenţie pentru siguranţa 
comunităţii”. 
Prin  adresa înregistrată la Consiliul Judeţean Mureş cu nr.1086/20.01.2015, Inspectoratul 
de Poliţie Judeţean Mureş a înaintat spre aprobare şi implementare programul mai sus 
menţionat, pe care l-au anexat solicitării. 
Bugetul total al programului este de 759.000 lei, din care contribuţia  Inspectoratului de 
Poliţie Judeţean Mureş  este de 509.000 lei, iar a Consiliului Judeţean Mureş de 250.000 lei, 
sume care vor fi utilizate pentru achiziţionarea unor materiale şi echipamente necesare 
desfăşurării activităţilor programului, ce urmează a fi derulate prin grija Inspectoratul de 
Poliţie Judeţean Mureş. 
Menţionăm că  derularea acestui program începe în luna februarie 2015 şi va continua până 
în luna decembrie 2015. 
Din bugetul de venituri şi cheltuieli  pentru anul 2015 se va aloca  suma de 250.000 lei. 
Faţă de prevederile art.91 alin.(1) lit. "e" coroborate cu cele ale alin.(6) lit. "a" din Legea 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,cu modificările şi 
completările ulterioare, potrivit cărora, în exercitarea atribuţiilor privind cooperarea 
interinstituţională, consiliile judeţene pot încheia convenţii de colaborare cu alte persoane 
juridice, în vederea finanţării şi realizării unor acţiuni comune, propunem aprobarea 
programului de interes public judeţean „Operativitate în intervenţie pentru siguranţa 
comunităţii” şi a convenţiei de colaborare între Consiliul Judeţean Mureş şi Inspectoratul de 
Poliţie Judeţean Mureş pentru implementarea acestuia, conform proiectului de hotărâre 
alăturat.  
 

                           

 PREŞEDINTE                                                                    DIRECTOR                                       

Ciprian Dobre                                                                                Bartha Iosif 

 

 

    Întocmit : Iulia Axente 


