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   HOTĂRÂREA NR.138 

      din 28 septembrie 2017 

privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 
78 din 25 mai 2017 privind aprobarea programului de interes public judeţean 
„Operativitatea structurilor de intervenţie pentru protecţia cetăţeanului” şi a 
convenţiei de colaborare dintre Judeţul  Mureş şi Inspectoratul pentru Situaţii 

de Urgenţă „Horea” al Judeţului Mureş pentru implementarea acestuia 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr.20325/27.09.2017 a  Direcţiei Economice,  adresa 
nr.19270/13.09.2017 a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al 
Judeţului Mureş, precum şi avizul comisiilor de specialitate,  

În temeiul prevederilor art.91, alin.(1), lit.”e” şi „f” precum şi alin.(6), lit.”a” şi 
art.97 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

                                                  hotărăşte: 

Art.I. Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.78 din 25 mai 2017  
privind aprobarea programului de interes public judeţean „Operativitatea structurilor 
de intervenţie pentru protecţia cetăţeanului” şi a convenţiei de colaborare dintre 
Judeţul  Mureş şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al Judeţului Mureş 
pentru implementarea acestuia, se modifică și se înlocuiește cu Anexa, care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.II. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspund Direcția Economică  și 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al Judeţului Mureş. 

 

 

PREŞEDINTE                                                                           Contrasemnează                                                               

Péter Ferenc                                                                                   SECRETAR 

                                                                                                                                                  Paul Cosma 
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                                                                                       Nr.20325/27.09.2017 

                                                                                                   Dosar VII/B/14 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind modificarea  Anexei nr. 1 la Hotărârea 
Consiliului Județean Mureș nr. 78 din 25 mai 2017 privind aprobarea 
programului de interes public judeţean „Operativitatea structurilor de 
intervenţie pentru protecţia cetăţeanului” şi a convenţiei de colaborare 
dintre Judeţul  Mureş şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” 
al Judeţului Mureş pentru implementarea acestuia 

 

Avănd în vedere faptul că în urma anunțului de participare publicat pe SEAP cu 
privire la achiziția unui motostivuitor, nu a fost depusă nici o ofertă de preț, ca 
urmare a unei erori apărute la estimarea valorii acestuia și datorită nevoii 
accentuate a acestui utilaj, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al 
Judeţului Mureş, prin adresa  nr.19270/13.09.2017 ne semnalează necesitatea 
schimbării bugetului programului din Anexa 1 - Programul de interes județean 
”Operativitatea structurilor de intervenție  pentru protecția cetățeanului”, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean  nr. 78 din 25 mai 2017. 

Astfel, valoarea alocată achiziționării motostivuitorului se va suplimenta cu 
suma alocată pentru achiziția copertinei garaj auto și a unui număr de 6 tablete 
performante cu rezistență la șocuri, praf, apă, la care se vor renunța.            
De asemenea, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al Judeţului 
Mureş solicită redirecționarea sumei alocate pentru achiziția a 4  bucăți de 
căști de protecție cu vizor în vederea achiziționării unui explozor.           
Bugetul total al programului este de 560.600 lei, din care contribuția 
Inspectoratului pentru Situații de Urgență ” Horea” al Județului Mureș este de 
323.600 lei, iar a Județului Mureș de 237.000 lei, sume care vor fi utilizate 
pentru achiziționarea de dispozitive și echipamente specifice, în vederea 
îmbunătățirii activității de conducere și coordonare a intervențiilor la nivel 
județean. 

Având în vedere cele de mai sus, se  supune spre dezbatere și aprobare 
proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei 1 la hotărârea Consiliului 
Județean Mureș nr.78 din 25 mai 2017 privind aprobarea programului de interes 
public judeţean „Operativitatea structurilor de intervenţie pentru protecţia 
cetăţeanului” şi a convenţiei de colaborare dintre Judeţul  Mureş şi 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al Judeţului Mureş pentru 
implementarea acestuia. 

  

PREŞEDINTE                                                           DIRECTOR                                             

Péter Ferenc                                                                     Alin Mărginean       

 

 Întocmit : Iulia Axente                                                                                     
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