HOTĂRÂREA NR. 177
din 23 noiembrie 2017
privind aprobarea programului de interes public judeţean
„Siguranța cetățeanului - parteneriat în slujba comunității” şi a convenţiei de
colaborare dintre Judeţul Mureş şi Inspectoratul de Poliție Județean Mureș
pentru implementarea acestuia

Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând Expunerea de motive nr. 24706/15.11.2017 a Direcţiei Economice, adresa
nr. 100.782/09.11.2017 a Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, precum şi avizul
comisiilor de specialitate,
În temeiul prevederilor art.91, alin.(1), lit.”e” 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.1. Se aprobă programul de interes public judeţean „Siguranța cetățeanului –
parteneriat în slujba comunității” cuprins în Anexa nr.1, având perioada de
implementare noiembrie 2017 – iunie 2018.
Art.2. Se aprobă colaborarea dintre Judeţul Mureş şi Inspectoratul de Poliție
Județean Mureş pentru implementarea programului menţionat la art.1, conform
convenţiei de colaborare cuprinse în Anexa nr.2.
Art.3. Anexele 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. (1) Finanţarea activităţilor derulate de Judeţul Mureş în cadrul programului se
va asigura din capitolul bugetar 87.02.50, art.20.30.30 „ Alte acţiuni economice”.
(2) Din bugetul de venituri şi cheltuieli al anului 2017, se alocă suma de 18.000
lei, urmând ca diferența de 182.000 lei să fie alocată în anul 2018.
Art.5. Se mandatează Preşedintele Judeţului Mureş – domnul Péter Ferenc, cu
semnarea convenţiei de colaborare prevăzute la art.2.
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică Inspectoratului de Poliție Județean Mureş și
Direcției Economice, care răspund de aducerea sa la îndeplinire.

PREŞEDINTE
Péter Ferenc
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Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma
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DIRECȚIA ECONOMICĂ
SERVICIUL BUGET
Nr.24706/15.11.2017
Dosar VI D/1

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea programului de interes public judeţean de interes public
judeţean „ Siguranța cetățeanului - parteneriat în slujba comunității” şi a
convenţiei de colaborare dintre Judeţul Mureş şi Inspectoratul de Poliție
Județean Mureș pentru implementarea acestuia
Siguranța comunității mureșene reprezintă misiunea comună a mai multor
instituții, care, alături și cu susținerea autoritățiilor locale respectiv județene
trebuie să iși unească și să iși sincronizeze eforturile în vederea asigurării și
consolidării sentimentului de siguranță al cetățeanului.
Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Mureș cu nr.24.269/10.11.2017,
Inspectoratul de Poliție Județean Mureș a înaintat spre aprobare și implementare
programul mai sus menționat, pe care l – au anexat solicitării.
Bugetul total al programului este de 358.500 lei, din care contribuţia Inspectoratului
de Poliție Județean Mureș este de 158.500 lei, iar a Consiliului Județean Mureş este
de 200.000 lei. Din bugetul de venituri și cheltuieli al anului 2017 se va aloca pentru
acest program suma de 18.000 lei, urmând ca diferența de 182.000 lei să fie alocată
în anul 2018. Aceste sume vor fi utilizate pentru achiziționarea unor materiale și
echipamente , respectiv cursuri de instruire , în regim propriu în vederea utilizării
acestora, necesare desfășurării programului.
Menţionăm că acest program va demara începând cu luna noiembrie 2017 şi se va
finaliza în luna iunie 2018.
Faţă de prevederile art.91 alin.(1) lit. "e" şi " f " coroborate cu cele ale alin.(6) lit. "a"
din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 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 „Siguranța cetățeanului - parteneriat în slujba comunității”
şi a convenţiei de colaborare între Judeţul Mureş şi Inspectoratul de Poliție Județean
Mureș pentru implementarea acestuia, conform proiectului de hotărâre alăturat.

PREŞEDINTE
Péter Ferenc

DIRECTOR
Alin Mărginean

Întocmit : Iulia Axente
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