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HOTĂRÂREA NR.36            

din 29 martie 2018 

privind aprobarea cooperării între Judeţul Mureş şi Inspectoratul de Poliţie 

Judeţean Mureş, având ca obiect realizarea în comun a unor investiţii la 

imobilul situat în Tîrgu Mureş, str. Călăraşilor nr.26-28, judeţul Mureş 

 
 
 

Consiliul Judeţean Mureş,  

Văzând Expunerea de motive nr. 5914/23.03.2018 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Mureş, adresa nr.2903/12.02.2018 a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş, 

Raportul de specialitate, Raportul Serviciului Juridic, precum şi avizul comisiilor de 

specialitate, 

 Având în vedere Hotărârea Guvernului  nr.2344/2004 privind trecerea unor bunuri din 

domeniul public sau privat al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei 

şi Internelor în domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale şi în 

administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti, a consiliilor judeţene sau 

locale, 

În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.c) şi e) şi alin.(6) lit.a) din Legea 

nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 În temeiul art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,   

hotărăşte: 

Art.1. Se aprobă cooperarea între Judeţul Mureş şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean 

Mureş, având ca obiect realizarea în comun a unor investiţii la imobilul situat în Tîrgu 

Mureş, str. Călăraşilor nr.26-28, judeţul Mureş, conform convenţiei de colaborare 

prevăzută în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se împuterniceşte domnul Péter Ferenc, Preşedintele Consiliului Judeţean 

Mureş, cu semnarea actului prevăzut la art.1.  

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş şi 

Direcţiei Economice, care răspund de aducerea sa la îndeplinire.  

 
PREŞEDINTE                                      Contrasemnează 

Péter Ferenc                               SECRETAR 

                                                                           Paul Cosma                     

                 



 

         

          PREŞEDINTE   

                       Nr.5914/23.03.2018  
                       Dosar VI/D/1 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE  

la proiectul de hotărâre privind aprobarea cooperării între Judeţul Mureş 
şi Inspectoratul de Poliție Județean Mureş, având ca obiect realizarea în 
comun a unor investiții la imobilul situat în Tîrgu Mureș, str. Călărașilor 
nr.26-28, județul Mureș 
 
 
Prin adresa înregistrată cu nr.2903/12.02.2018, Inspectoratul de Poliție 

Județean Mureș a solicitat Consiliul Județean Mureș identificarea unor soluții, 

pentru realizarea în comun a investiției constând în remedierea defecțiunilor la 

instalația de aer condiționat din cadrul imobilului situat în Tîrgu Mureș, str. 

Călărașilor nr.26-28,județul Mureș. 

Investiția ar urma să se realizeze cu respectarea etapelor prevăzute de 

Hotărârea de Guvern nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-

cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor 

de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările 

ulterioare, respectiv cu suportarea cheltuielilor de către părți, proporțional cu 

cota-parte de proprietate deținută asupra imobilului. 

Faţă de prevederile art.91 alin.(1) lit. "c" şi "e " 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 cooperării între Judeţul Mureş şi Inspectoratul de Poliție 

Județeană Mureș, având ca obiect realizarea în comun a unor investiții la 

imobilul situat în Tîrgu Mureș, str. Călărașilor nr.26-28, județul Mureș, conform 

proiectului de hotărâre alăturat. 

 

PREŞEDINTE  

Peter Ferenc 
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RAPORT DE SPECIALITATE  ȘI JURIDIC 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea cooperării între Judeţul Mureş şi 

Inspectoratul de Poliție Județean Mureş, având ca obiect realizarea în comun a 

unor investiții la imobilul situat în Tîrgu Mureș, str. Călărașilor nr.26-28, județul 

Mureș 

 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, cu 

expunerea de motive nr.5914/23.03.2018,  

În conformitate cu prevederile art.47 alin.(1) și (4) din  Regulamentul de organizare şi 

funcţionare al Consiliului Judeţean Mureş, aprobat prin Hotărârea nr.172/23.11.2017, am 

procedat la întocmirea prezentului raport, prin care precizăm următoarele: 

Prin Hotărârea Guvernului nr.2344/2004 privind trecerea unor bunuri din domeniul public 

sau privat al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei si Internelor in 

domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale şi în administrarea Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti, a consiliilor judeţene sau locale, s-a trecut din 

proprietatea statului şi administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în 

proprietatea publică a judeţului Mureş şi administrarea Consiliului Judeţean, o parte din 

imobilul situat în Tg.Mureş, str. Călăraşilor nr.26-28, respectiv 26 camere în suprafaţă de 

456,38 mp, reprezentând 24,8% din suprafaţa utilă a întregii clădiri.  

Prin Hotărârea nr.9/2005, Consiliul Judeţean Mureş a aprobat transmiterea în 

administrarea Consiliului Local Tîrgu Mures a unui număr de 23 camere, în suprafaţă de 

397,34 mp, respectiv în administrarea Direcţiei Judeţene de Evidenţa Persoanelor Mureş 

un număr de 3 camere la etajul III, în suprafaţă de 59,04 mp. 

Ulterior, prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.199/2016 privind darea în folosinţă 

gratuită a unor spaţii din imobilul ce aparţine domeniului public judeţean, situat în 

municipiul Tîrgu Mureş, str. Călăraşilor, nr.26-28, în baza prevederilor art.124 din Legea 

administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, s-a aprobat darea în folosință gratuită Inspectoratului de Poliție Județean 

Mureș, pe o perioadă de 3 ani a unui număr de 3 camere de la etajul III din imobil. 

Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Mureș cu nr.2903/12.02.2018, Inspectoratul 

de Poliție Județean Mureș a solicitat Consiliului Județean Mureș identificarea unor soluții, 

conform competențelor deținute în temeiul actelor normative, în conformitate cu care 

sunt organizate și funcționează cele două instituții, pentru realizarea în comun a 

investiției constând în remedierea defecțiunilor la instalația de aer condiționat din cadrul 

imobilului situat în Tîrgu Mureș, str. Călărașilor nr.26-28,județul Mureș. 

Nr.5915/23.03.2018 

Dosar. VI/A/3 
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În conformitate cu dispozițiile  art.91 alin.(1), lit.”c” și ”e” din Legea nr.215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările 

ulterioare, Consiliul Judeţean Mureş gestionează, potrivit competenţelor sale şi în 

condiţiile legii, patrimoniul județului. 

În ceea ce privește efectuarea unor lucrări de investiții, conform prevederilor art.654 din 

Codul civil,”în lipsa unor prevederi legale sau înţelegeri contrare, fiecare coproprietar 

suportă cheltuielile legate de întreţinerea, repararea şi exploatarea părţilor comune, în 

proporţie cu cota sa parte”. 

În acest context, Consiliul Județean Mureș poate aloca fonduri, în limita cotei aflate în 

proprietatea Județului Mureș și anume de 24,8% din total investiției cuantificate pentru 

întregul imobil. 

Realizarea investiției se va face cu respectarea etapelor prevăzute de Hotărârea de 

Guvern nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri 

publice, cu modificările și completările ulterioare. 

În primă etapă, valoarea estimată a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție 

(D.A.L.I.) este în limita de 25.000 lei, din care Inspectoratul de Poliție Județean Mureș se 

obligă să aloce cota de 75,52% din valoarea totală a documentației. 

Analizând clauzele Convenției de colaborare supusă aprobării, apreciem că acestea 

respectă și reflectă dispozițiile legale în considerarea cărora urmează a fi încheiat, 

respectiv se circumscrie competențelor și atribuțiilor legale ale părților semnatare. 

Potrivit prevederilor art.91 alin.(6) lit.”a” din Legea nr.215/2001, consiliul județean 

hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române ori 

străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea finanţării şi realizării în 

comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public judeţean.  

Precizăm totodată că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea prevederilor 

art.80-82, raportate la cele ale art. 6 alin.(3) coroborat cu art. 30 din Legea nr. 24/2000 

privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu 

modificările si completările ulterioare. 

Față de argumentele anterior expuse, raportat la prevederile art.91 alin.(1), lit.”c” și 

”e” și ale alin.(6) lit.”a” din Legea nr.215/2001, apreciem că proiectul de hotărâre 

privind aprobarea cooperării între Judeţul Mureş şi Inspectoratul de Poliție Județean 

Mureş, având ca obiect realizarea în comun a unor investiții la imobilul situat în Tîrgu 

Mureș, str. Călărașilor nr.26-28, județul Mureș, poate fi supus dezbaterii şi aprobării 

plenului Consiliului Judeţean Mureş. 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeș 
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