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                              HOTĂRÂREA NR.147 

din 28 noiembrie 2019 

pentru modificarea Hotărârii nr. 65 din 30 mai 2019 a Consiliului Județean 

Mureș privind aprobarea Programului de interes public judeţean „Parteneriat 

pentru operativitatea structurilor de intervenție pentru protecția cetățeanului  

- 2019” și a Convenției de colaborare dintre Consiliul Județean Mureș și 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Horea” al județului Mureș pentru 

implementarea acestuia 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând referatul de aprobare  nr.30532/21.11.2019 al Președintelui Consiliului 

Județean Mureș, raportul de specialitate nr.30.597/22.11.2019  al Serviciului buget, 

raportul Serviciului juridic nr.30664/22.11.2019, precum și avizul comisiilor de 

specialitate,  

Având în vedere Nota internă nr. 28.639/06.11.2019 a Serviciului de deservire din 

cadrul Direcției economice; 

În temeiul prevederilor art.173 alin. (1) lit. e), coroborate cu cele ale alin. (7) lit. 

a), precum şi ale art. 182 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

hotărăşte: 

Art.I. Art. 4 alin. (3) din Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.65 din 30 mai 2019 

privind aprobarea programului de interes public judeţean „Parteneriat pentru 

operativitatea structurilor de intervenție pentru protecția cetățeanului - 2019” şi a 

convenţiei de colaborare dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Inspectoratul pentru 

Situații de Urgență „Horea” al Județului Mureș pentru implementarea acestuia, se 

modifică și va avea următorul conținut: 

(3) „Perioada de implementare a programului este cuprinsă între data semnării 

convenției și 30 noiembrie 2020”. 

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

„Horea” al Judeţului Mureş și Direcției economice din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Mureș, care răspund de ducerea sa la 

îndeplinire. 

 

PREŞEDINTE                                                                                   Contrasemnează                                                       

Péter Ferenc                                                                             SECRETAR GENERAL 

                                                                                                                                                 Paul Cosma  
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REFERAT DE APROBARE 

 
la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 65 din 30 mai 2019  
a Consiliului Județean Mureș privind aprobarea Programului de interes 
public judeţean „Parteneriat pentru operativitatea structurilor de 
intervenție pentru protecția cetățeanului - 2019” și convenției de 
colaborare dintre Consiliul Județean Mureș și Inspectoratul pentru Situații 
de Urgență „ Horea” al Județului Mureș  pentru implementarea acestuia 

 

 
Potrivit Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 65 din 30 mai 2019  privind 

aprobarea Programului de interes public judeţean „Parteneriat pentru 

operativitatea structurilor de intervenție pentru protecţia cetăţeanului - 2019” şi a 

convenţiei de colaborare dintre Consiliul Judeţul  Mureş şi Inspectoratul pentru 

Situaţii de Urgenţă „Horea” al Judeţului Mureş pentru implementarea acestuia, s-a 

alocat suma de 100.000 lei pentru achiziţionarea  de produse, echipamente și 

utilaje specifice. 

Pentru achiziționarea acestora a fost inițiată procedura de achiziție publică prin 

sistemul electronic SEAP de către Compartimentul Achiziții Publice din cadrul 

Direcției Tehnice. 

Programul demarat în luna mai 2019, urma să fie finalizat în luna  noiembrie 2019. 

Având în vedere faptul că în urma procedurii de achiziție publică s-a depus o 

singură ofertă, respectiv pentru „Lamă de zăpadă cu montare pe motostivuitor”, 

pentru celelalte echipamente și utilaje urmează a se relua procedurile de 

achiziție, drept  pentru care se impune ca durata  de implementare a programului 

să fie prelungită până la data de 30 noiembrie 2020. 

Având în vedere cele prezentate, proiectul de hotărâre alăturat, poate fi supus 
dezbaterii și aprobării Consiliului Județean Mureș. 

 
 

PREŞEDINTE 
Péter Ferenc 

 

 
 
 

Nr.30532/21.11.2019 

Dosar  VI D/1 
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Nr. 30.597/22.11.2019                                                              

Dosar  VII B/14 

     RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 65 din 30 mai 2019 a 
Consiliului Județean Mureș privind aprobarea Programului de interes public 
judeţean „Parteneriat pentru operativitatea structurilor de intervenție pentru 
protecția cetățeanului  - 2019” și a convenției de colaborare dintre Consiliul 
Județean Mureș și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „ Horea” al Județului 
Mureș” pentru implementarea acestuia 

 

Potrivit Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 65 din 30 mai 2019  privind aprobarea 

Programului de interes public judeţean „Parteneriat pentru operativitatea structurilor 

de intervenție pentru protecţia cetăţeanului - 2019” 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 100.000 lei pentru achiziţionarea  de 

produse, echipamente și utilaje specifice (Autovehicul 4x4 Diesel, categoria M1; Robot – 

redresor auto; Aparat de spălat cu presiune, Lamă zăpadă cu montare pe motostivuitor 

respectiv sistem GPS). 

Pentru achiziționarea celor enumerate mai sus a fost inițiată procedura de achiziție 

publică prin sistemul electronic SEAP de către Compartimentul Achiziții Publice din 

cadrul Direcției Tehnice. 

Programul demarat în luna mai 2019, urma să fie finalizat în luna  noiembrie 2019. 

Având în vedere faptul că pentru achiziționarea echipamentelor și utilajelor, enumerate 

mai sus, a fost inițiată procedura de achițiție publică prin sistemul SEAP, a fost depusă o 

singură ofertă, respectiv pentru „Lamă de zăpadă cu montare pe motostivuitor”, pentru 

celelelte obiective urmează a se relua procedurile de achiziție, drept pentru care  se 

impune ca durata de implementare a programului să fie prelungită până la data 30 

noiembrie 2020. 

Având în vedere cele prezentate, proiectul de hotărâre alăturat, poate fi supus 
dezbaterii și aprobării Consiliului Județean Mureș. 

 

DIRECTOR EXECUTIV 
Alin Mărginean 

 
 

 
 
Intocmit: Iulia Axente 
Verificat: Șef Serviciu Ioana Tcaciuc 
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RAPORT  

la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 65 din 30 mai 2019 a 

Consiliului Județean Mureș privind aprobarea Programului de interes public 

judeţean „Parteneriat pentru operativitatea structurilor de intervenție pentru 

protecţia cetăţeanului - 2019” şi a Convenţiei de colaborare dintre Judeţul  

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

pentru implementarea acestuia 

 

 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş cu 

Referatul de aprobare nr. 30532/21.11.2019 și în considerarea celor reținute în 

Raportul de specialitate nr. 30597/22.11.2019 al Direcției Economice.  

În conformitate cu prevederile art. 45 alin. (4) din Regulamentul de organizare şi 

funcţionare al Consiliului Judeţean Mureş, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean 

nr. 115/26.09.2019, am procedat la verificarea legislației primare și secundare 

incidente, în aplicarea căreia este elaborat proiectul, corespondența cu normele de 

competenţă incidente activităţii autorităţii deliberative şi respectarea normelor de 

tehnică legislativă, sens în care am întocmit prezentul raport, prin care precizăm 

următoarele: 

Din conținutul înscrisurilor care însoțesc proiectul de hotărâre reiese că, în adoptarea 

actului administrativ sunt incidente prevederile art. 173 alin. (1) lit. „e”, coroborate 

cu cele ale alin. (7), lit. „a”, precum şi ale art. 182 alin. (1) din Ordonanța de Urgență 

a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare. 

Prin Hotărârea nr. 65 din 30 mai 2019 a Consiliului Județean Mureș privind aprobarea 

Programului de interes public judeţean „Parteneriat pentru operativitatea structurilor 

de intervenție pentru protecţia cetăţeanului - 2019” 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 100.000 lei pentru 

achiziţionarea de produse, echipamente și utilaje specifice  (Autovehicul 4x4 Diesel, 

categoria M1; Robot – redresor auto; Aparat de spălat cu presiune, Lamă zăpadă cu 

montare pe motostivuitor respectiv sistem GPS). 

Deși pentru achiziționarea bunurilor enumerate mai sus a fost inițiată procedura de 

achiziție publică prin sistemul electronic SEAP de către Compartimentul Achiziții Publice 

din cadrul Direcției Tehnice a Consiliului Județean Mureș, a fost depusă o singură 

ofertă, respectiv pentru „Lamă de zăpadă cu montare pe motostivuitor”, pentru 

celelalte echipamente și utilaje urmând a se relua procedurile de achiziție. 

                 Nr. 30664/22.11.2019 

                 Dosar nr. VI/D/1 
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În consecință, întrucât programul demarat în luna mai 2019 avea termen de 

implementare 30 noiembrie 2019 apare necesară modificarea perioadei de 

implementare până la 30 noiembrie 2020. 

În ceea ce privește normele de competență aplicabile precizăm că, potrivit 

prevederilor art.173 alin. (1) lit. „e”, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

consiliul județean îndeplinește atribuții privind cooperarea interinstituțională, în 

exercitarea cărora potrivit dispozițiilor alin. (6) lit. „a” 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. 

Menționăm totodată că, proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea 

prevederilor art. 81-82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, cu modificările si completările ulterioare. 

Din perspectiva celor mai sus arătate, în considerarea prevederilor legale la care am 

făcut mai sus referire, apreciem că proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii 

nr. 65 din 30 mai 2019 a Consiliului Județean Mureș privind aprobarea Programului de 

interes public judeţean „Parteneriat pentru operativitatea structurilor de intervenție 

pentru protecţia cetăţeanului - 2019” şi a Convenţiei de colaborare dintre Judeţul  

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

implementarea acestuia, îndeplinește condițiile legale pentru a fi supus dezbaterii şi 

aprobării plenului Consiliului Judeţean Mureş, ulterior avizării de către comisiile de 

specialitate nominalizate în condițiile art. 136 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind 

codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeș 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Catrinoi Ionuț/2 ex. 

Verificat: Adriana Farkas – Şef Serviciu 
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