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HOTĂRÂREA NR. 69 

din 28 iunie 2018 

privind prelungirea duratei de implementare a programului de interes 

județean “Siguranța cetățeanului – parteneriat în slujba comunității” 

 
 

Consiliul Județean Mureș 

Văzând expunerea de motive a președintelui Consiliului Județean Mureș 

nr.13402/22.06.2018, raportul de specialitate al Serviciului Deservire -

Aprovizionare din cadrul Direcției Economice nr. 13404/22.06.2018,raportul 

Serviciului Juridic, precum și avizul comisiilor de specialitate, 

În considerarea prevederilor art.10.1 din Convenția de colaborare nr. 26590 din 7 

decembrie 2017, încheiată între Consiliului Județean Mureș și Inspectoratul de 

Poliție Județean Mureș pentru implementarea programului de interes public 

județean Siguranța cetățeanului- parteneriat în slujba comunității, 

În temeiul prevederilor ar.91, alin(1), lit.e), precum și alin.(6), lit.a) și art.97 din 

Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, 

hotărăște: 
 
Art.1.Durata de implementare a programului de interes public județean „Siguranța 

cetățeanului – parteneriat în slujba comunității”, aprobat prin Hotărârea nr. 177 

din 23 noiembrie 2017, se prelungește până la data de 10 decembrie 2018. 

Art.2. În sensul dispozițiilor art.1, se mandatează Președintele Consiliului Județean 

Mureș - domnul Péter Ferenc, cu semnarea unui Act adițional la Convenția de 

colaborare nr. 26590 din 7 decembrie 2017, încheiată între Consiliul Județean 

Mureș și Inspectoratul de Poliție Județean Mureș pentru implementarea 

programului. 

Art3. De executarea prezentei hotărâri răspund Direcția Economică și Inspectoratul 

de Poliție Județean Mureș. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Inspectoratului de Poliție Județean Mureș și 

Instituției Prefectului –Județul Mureș. 

 

PREȘEDINTE                                                            Contrasemnează 

Péter Ferenc                     SECRETAR 

                              Paul Cosma 
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EXPUNERE DE MOTIVE 
La proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei de implementare a 
programului de interes județean Siguranța cetățeanului – parteneriat în 

slujba comunității 
 

 
Siguranța comunității mureșene reprezintă misiunea comună a mai multor 
instituții, care, alături și cu susținerea autorităților locale respectiv județene 
trebuie să-și unească și să-și sincronizeze eforturile în vederea asigurării și 
consolidării sentimentului de siguranță al cetățeanului. 
În acest sens, prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr 177/23 noiembrie 
2017, a fost aprobat programul de interes public județean Siguranța 
cetățeanului – parteneriat în slujba comunității, precum și colaborarea cu 
Inspectoratul de Poliție Județean Mureș în vederea implementării acestuia. 
Drept urmare, pe data de 7 decembrie 2017, a fost semnată Convenția de 
Colaborare între părți, cu o durată de implementare până în data de 30 iunie 
2018. 
Programul presupune achiziționarea unor produse IT, software  specializate, 
precum și a unui echipament pentru examinarea documentelor. Documentația 
necesară pentru achiziționarea acestora a fost postată pe platforma 
electronică de licitații și a fost inițiată procedura de achiziție publică. 
Până la termenul limită de depunere a ofertelor, respectiv 4 iunie 2018, nu au 
fost depuse oferte pentru echipamentul special destinat examinării 
documentelor. 
Având în vedere cele menționate, precum și necesitatea analizării motivelor 
care au condus la nedepunerea nici unei oferte de către furnizori, precum și 
reluarea procedurii de achiziție pentru  echipamentului special de analiză a 
documentelor, se impune  aprobarea prelungirii duratei de implementare a 
programului de interes județean Siguranța cetățeanului – parteneriat în slujba 
comunității,   până la data de 10 decembrie 2018. 
 
 
 

Președinte 
Péter Ferenc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nr. 13402/22.06.2018 
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Nr. 13404/22.06.2018 
Dosar VII.F3 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE  
La proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei de implementare a 

programului de interes județean Siguranța cetățeanului – parteneriat în slujba 
comunității 

 
 
În vederea intensificării măsurilor de siguranță a cetățenilor din județul 
Mureș, Consiliului Județean Mureș, în parteneriat cu Inspectoratul de Poliție 
Județean Mureș au încheiat o convenție de colaborare pentru implementarea 
programului de interes județean Siguranța cetățeanului – parteneriat în slujba 
comunității. 
Obiectivul acestui program comun este îmbunătățirea gradului de siguranță 
publică la nivelul județului Mureș și presupune acordarea sprijinului autorității 
publice județene pentru achiziționarea unor echipamente  specifice, necesare 
activității zilnice a Inspectoratului de Poliție Județean Mureș. 
În acest sens, s-a întocmit documentația necesară achiziționării publice  prin 
procedură simplificată a următoarelor echipamente: 

- imprimantă multifuncțională 
- software specializat pentru editarea și prelucrarea imaginilor digitale 

și a înregistrărilor video 
- stație grafică specializată pentru prelucrarea imaginilor digitale și a 

înregistrărilor video 
- 6 aparate foto digitale 
- 4 camere video HD 
- Echipament specific pentru examinarea documentelor 
- 6 stații PC  

Întrucât la termenul limită de depunere a ofertelor din partea furnizorilor de 
pe piață, respectiv 4 iunie 2018 s-a constatat că pentru echipamentul specific 
de examinare a documentelor nu au fost depuse oferte, se impune efectuarea 
unei analize a motivelor care au condus  la această situație, precum și 
reluarea procedurii de achiziție publică a echipamentului în cauză. 
În acest sens, se impune prelungirea perioadei de implementare a programului 
de interes public Siguranța cetățeanului – parteneriat în slujba comunității 
până la data de 10 decembrie 2018. 
 
Director executiv           Șef serviciu  
Alin Mărginean                   Kocsis Róbert  
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RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei de implementare a 

programului de interes județean „Siguranța cetățeanului – parteneriat în slujba 

comunității” 

 

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

expunerea de motive nr.13402/22.06.2018 şi raportul de specialitate al Direcției 

Economice, Serviciul Deservire - Aprovizionare,  

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.177/23.11.2017 a fost aprobat programul 

de interes public județean „Siguranța cetățeanului – parteneriat în slujba comunității” 

și a convenției de colaborare dintre Județul Mureș și Inspectoratul de Poliție Județean 

Mureș pentru implementarea acestuia, sens în care s-a încheiat Convenția de colaborare 

nr.26590/07.12.2017, cu o durată de implementare până în data de 30.06.2018. 

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

duratei de implementare a programului ce face obiectul convenției de colaborare 

nr.26590/07.12.2017. 

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

voință al părților, exprimat prin act adițional. 

Precizăm 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, apreciem că, proiectul de hotărâre privind 

prelungirea duratei de implementare a programului de interes județean „Siguranța 

cetățeanului – parteneriat în slujba comunității”, poate fi supus dezbaterii și aprobării 

plenului Consiliului Judeţean Mureş.  

DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeș 
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Verificat: Adriana Farkas – Șef Serviciu 
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