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HOTĂRÂREA NR.37 

din 29 martie 2018 

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.5904/23.03.2018 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Mureş, Raportul de specialitate al Serviciului Buget din cadrul Direcţiei Economice, 

Raportul Serviciului Juridic, precum şi avizul comisiilor de specialitate,  

În considerarea prevederilor art. 10.1. din Convenţia de colaborare nr. 

nr.12120/07.06.2017, încheiată între Consiliul Judeţean Mureş şi Inspectoratul pentru 

Situaţii de Urgenţă „Horea” al Judeţului Mureş pentru implementarea programului de 

interes public judeţean „Operativitatea structurilor de intervenţie pentru protecţia 

cetăţeanului”, 

În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit. e) coroborate cu cele ale alin.(6) lit. a), 

precum şi cele ale 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 judeţean 

„Operativitatea structurilor de intervenţie pentru protecţia cetăţeanului” aprobat 

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

la data de 30 aprilie 2018. 

Art.2. În sensul dispoziţiilor art.1, se mandatează Preşedintele Consiliului Judeţean 

Mureş – domnul Péter Ferenc, cu semnarea unui Act adiţional la Convenţia de 

colaborare nr.12120/07.06.2017, încheiată între Consiliul Judeţean Mureş şi 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al Judeţului Mureş pentru 

implementarea programului. 

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 



 

``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````       ```````````  1/1 
 

                        
                          Nr. 5904/23.03.2018  

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre pentru prelungirea duratei de implementare a 
programului de interes public judeţean „Operativitatea structurilor de 

intervenţie pentru protecţia cetăţeanului” 

 

Potrivit Hotărârii 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, s-a alocat suma de 237.000 lei pentru achiziţionarea  de 

dispozitive şi echipamente specifice. 

Programul demarat în luna mai 2017, urma să fie finalizat în luna noiembrie 2017, însă 

prin Hotărârea nr.178 din 23 noiembrie 2017 perioada stabilită inițial a fost prelungită 

până la data de 31 martie 2018. 

În cadrul programului s-a achiziționat echipamentul „Motostivuitor cu capacitate de 

ridicare 3 t”, fiind încheiat în acest sens Contractul de furnizare nr.12C/ 

27194/12.12.2017 cu SC Coremo Servicii SRL Bucureşti. Termenul de livrare, 

reglementat la art. 7.2  din contract, astfel cum a fost modificat prin Actul adițional 

nr.1 la Contract de furnizare nr.12C/27194/12.12.2017/, se împlinește la data de 

27.03.2018. 

Prin adresa nr.4944/13.03.2018, SC Coremo Servicii SRL București a notificat Judeţul 

Mureş cu privire la imposibilitatea respectării din motive obiective a termenului de 

livrare.  

Ca atare, în condițiile în care, termenul de livrare convenit inițial se va prelungi printr-

un nou  act adițional, îndeplinirea tuturor obligaţiilor asumate de Judeţul Mureş prin 

convenţie va excede duratei de implementare a programului. Astfel, se impune 

prelungirea duratei de implementare a programului până la data de 30 aprilie 2018. 

Ținând cont de cele de mai sus, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre pentru 
prelungirea duratei de implementare a programului de interes public judeţean 
„Operativitatea structurilor de intervenţie pentru protecţia cetăţeanului”. 

 

PREŞEDINTE    

Péter Ferenc                                                                         
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 Nr. 5941/23.03.2018  

                                          Dosar VIIB/14 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre pentru prelungirea duratei de implementare a 
programului de interes public judeţean „Operativitatea structurilor de 

intervenţie pentru protecţia cetăţeanului” 

Potrivit Hotărârii 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, s-a alocat suma de 237.000 lei pentru achiziţionarea  de 

dispozitive şi echipamente specifice,fiind încheiată în acest sens Convenția de 

colaborare nr.12120/07.06.2017. 

Programul demarat în luna mai 2017, urma să fie finalizat în luna noiembrie 2017, însă 

prin Hotărârea nr.178 din 23 noiembrie 2017 perioada stabilită inițial a fost prelungită 

până la data de 31 martie 2018. 

În cadrul programului s-a achiziționat echipamentul „Motostivuitor cu capacitate de 

ridicare 3 t”, fiind încheiat în acest sens Contractul de furnizare nr.12C/ 

27194/12.12.2017 cu SC Coremo Servicii SRL Bucureşti. Termenul de livrare, 

reglementat la art. 7.2  din contract, astfel cum a fost modificat prin Actul adițional 

nr.1 la Contract de furnizare nr.12C/27194/12.12.2017/, se împlinește la data de 

27.03.2018. 

Prin adresa nr.4944/13.03.2018, SC Coremo Servicii SRL București a notificat Judeţul 

Mureş cu privire la imposibilitatea respectării din motive obiective a termenului de 

livrare, respectiv condiții meteorologice extrem de nefavorabile, care împiedică livrarea 

prin import a echipamentului ce face obiectul contractului - acesta fiind adus în țară pe 

cale navală, solicitând totodată şi prelungirea perioadei de livrare.  

Menţionăm că, potrivit convenției încheiate de părți, ulterior recepției echipamentului, 

Judeţul Mureș are obligația de a proceda şi la predarea acestuia către Inspectoratul 

pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al Judeţului Mureş. 

Ca atare, în condițiile în care, termenul de livrare convenit inițial se va prelungi printr-

un nou act adițional, îndeplinirea tuturor obligaţiilor asumate de Judeţul Mureş prin 

convenţie va excede duratei de implementare a programului.  

Ținând cont de cele de mai sus, se impune prelungirea duratei de implementare a 

programului ce face obiectul convenţiei până la data de 30 aprilie 2018. 

                                                                            DIRECTOR EXECUTIV  

                                                                                  Alin Mărginean 

 

         Întocmit: Iulia Axente  

         Verificat: Șef Serviciu Ioana Tcaciuc 
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RAPORT  

la proiectul de hotărâre pentru prelungirea duratei de implementare a 

programului de interes public judeţean „Operativitatea structurilor de 

intervenţie pentru protecţia cetăţeanului”  
 

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

expunerea de motive nr.5904/23.03.2018 şi raportul de specialitate al Direcției 

Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș,  

În conformitate cu prevederile art. 47 alin. (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 Consiliului Județean Mureș nr. 78 din 25 mai 2017 s-a aprobat Programul 

de interes public judeţean „Operativitatea structurilor de intervenţie pentru protecţia 

cetăţeanului” şi colaborarea dintre Judeţul Mureş şi Inspectoratul pentru Situaţii de 

Urgenţă „Horea” al Judeţului Mureş pentru implementarea acestui program, sens în 

care s-a încheiat convenţia de colaborare nr. 12120/07.06.2017. 

Din raportul de specialitate al Direcției Economice reiese necesitatea de prelungire a 

duratei de implementare a programului ce face obiectul convenţiei de colaborare nr. 

12120/07.06.2017. 

Potrivit  prevederilor art. 10.1 din convenție, aceasta poate fi modificată prin acordul 

de voință al părților, exprimat prin act adițional.  

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 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative nr. 24/2000, cu 

modificările si completările ulterioare. 

Având în vedere cele mai sus arătate, apreciem că, proiectul de hotărâre pentru 

prelungirea duratei de implementare a programului de interes public judeţean 

„Operativitatea structurilor de intervenţie pentru protecţia cetăţeanului”, poate fi 

supus dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Judeţean Mureş. 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeș 

 

 
 

 

Întocmit: Catrinoi Ionuț / 03.04.2018, 2 ex. 

Verificat: Adriana Farkas – Şef Serviciu 

                

                  Nr.5917/23.03.2018 

                  Dosar. VI/A/3 
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