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HOTĂRÂREA NR. 178 

din 23 noiembrie 2017 

 
pentru prelungirea duratei de implementare a programului de interes public 

judeţean „Operativitatea structurilor de intervenţie pentru protecţia 
cetăţeanului” 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr. 25030/17.11.2017 a  Direcţiei Economice, 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. Durata de implementare a programului de interes public județean 

”Operativitatea structurilor de intervenție pentru protecția cetățeanului” aprobat 

prin Hotărârea nr. 78 din 25 mai 2017, cu modificările ulterioare,  se prelungește 

până la data de 31 martie 2018. 

Art.2. În sensul dispozițiilor art.1, se mandatează Preşedintele Judeţului Mureş – 

domnul Péter Ferenc, cu semnarea unui Act adițional la  Convenţia de colaborare 

aprobată în Anexa 2 la Hotărârea 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. 

Art.3. De executarea prezentei hotărâri răspund Direcţia Economică şi  Inspectoratul 

pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al Judeţului Mureş. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică  Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă 

„Horea” al Judeţului Mureş şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Mureş. 

 

 

PREŞEDINTE                                                                           Contrasemnează                                                              

Péter Ferenc                                                                                   SECRETAR 

                                                                                                                                                  Paul Cosma 
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            Nr.25030/17.11.2017  

Dosar VI/D/1 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

 pentru prelungirea duratei de implementare a programului de interes 
public judeţean „Operativitatea structurilor de intervenţie pentru 

protecţia cetăţeanului” 

 

In Hotărârea 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 , s - a alocat suma de 237.000 lei pentru achiziţionarea  

de dispozitive şi echipamente specifice,  în vederea îmbunătăţirii activităţii 
de conducere şi coordonare a intervenţiilor la nivel judeţean. 

Menţionăm că programul a demarat în luna mai urmând ca acesta să fie 
finalizat în luna noiembrie 2017. 

În urma derulării procedurii de achiziție a produsului ”Motostivuitor cu 
capacitate de ridicare 3t”, s-a  constatat că finalizarea acesteia nu este 
posibilă în termenul stabilit inițial, drept pentru care  propunem prelungirea 
duratei de implementare a programului de interes public judeţean 
„Operativitatea structurilor de intervenţie pentru protecţia cetăţeanului” până 
la data de 31 martie 2018. 

Față de cele de mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat. 

 

PREŞEDINTE                                                             DIRECTOR                                             

Péter Ferenc                                                                        Alin Mărginean 

                                

 

 

 

                                   Întocmit : Iulia Axente                                           
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