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HOTĂRÂREA NR.124 

din 24 septembrie 2015 

 

privind aprobarea colaborării dintre Consiliul Județean Mureș și 

Inspectoratul Teritorial de Muncă Mureș 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr.18.066/18.09.2015 a Direcţiei Tehnice,  

Având în vedere adresa nr. 15632/11.08.2015 a Inspectoratului Teritorial de Muncă 

Mureş, precum şi avizele 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 colaborarea dintre Consiliul Județean Mureș și Inspectoratul Teritorial 

de Muncă Mureș, conform protocolului de colaborare cuprins în anexă, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Dobre, cu semnarea protocolului prevăzut la art.1.  

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Inspectoratului Teritorial de Muncă Mureş şi 

Direcţiei Tehnice, care răspund de aducerea sa la îndeplinire.  

 

 

 

PREŞEDINTE Contrasemnează 

Ciprian Dobre SECRETAR 

 Paul Cosma 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

privind aprobarea colaborării dintre Consiliul Județean Mureș și 

Inspectoratul Teritorial de Muncă Mureș 

În vederea diminuării evenimentelor ce pot avea loc ca urmare a vătămării grave a 

organismului sau chiar decesul lucrătorilor și conștientizarea angajatorilor și 

lucrătorilor asupra necesității respectării prevederilor legale din domeniul securității și 

sănătății în muncă, Inspectoratul Teritorial de Muncă Mureș, a propus autorității 

publice județene, încheierea unui protocol de colaborare, având următoarele  

obiective: 

a) Identificarea obiectivelor în care se desfășoară lucrări de săpături; 

b) Informarea reciprocă în ceea ce privește inițierea obiectivelor de investiții, în speță 

lucrări de construcții ce implică săpături, șanțuri, excavări etc. și respectiv asupra 

stării de sănătate și securitate în muncă pe aceste șantiere; 

c) Informarea reciprocă și oportună cu date și informații relevante, în cazul 

identificării unor obiective în care se desfășoară lucrări de săpături; 

d) Mediatizarea activităților organizate și desfășurate conform prezentului protocol, 

respectiv a cazurilor semnificative, de natură a avea impact asupra opiniei publice; 

e) Elaborarea în comun a unor propuneri de adaptare a cadrului legislativ în domeniu, 

în scopul diminuării evenimentelor ce pot avea ca urmare vătămări grave ale 

organismului sau chiar decesul lucrătorilor 

Menționăm că durata protocolului de colaborare este de 1 an de la data semnării lui, 

cu posibilitate de prelungire fără alte formalități pentru perioade succesive de 1 an, în 

cazul în care nu există o cerere expresă de încetare din partea unei părți. 

Protocolul de colaborare nu implică alocare de fonduri din bugetul Consiliului 

Județean Mureș. 

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 realizării unor acţiuni comune, propunem aprobarea 

colaborării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Inspectoratul Teritorial de Muncă Mureş, 

conform proiectului de hotărâre alăturat.  

VICEPREŞEDINTE, DIRECTOR EXECUTIV, 

Ovidiu Dancu                      ing. Ignat Ionel 

 

Întocmit: Ene Gabriela 
Verificat: Şef Serviciu: ing. Carmen Pătran 

Ex. 1 

   Nr.18.066./18.09.2015 

   Dosar IXB/2 
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