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                                                                                         Anexa nr.2 

                 

                      CONVENŢIE DE COLABORARE  

 

 

PREAMBUL 

În temeiul art. 173 alin. (1) lit. e) şi 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 şi completările ulterioare, precum şi Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 

nr.____/31.03.2020;  

1. PĂRŢILE: 

1.1. CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ cu sediul în Tîrgu - Mureş, P-ţa Victoriei, nr.1, 

având cod fiscal 4322980, telefon 0265 – 263.211, fax: 0265 – 268.718, având  cod IBAN 

RO06 TREZ 4762 4670 259X XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Tîrgu-Mureş, 

reprezentat prin Preşedinte – Péter Ferenc, pe de o parte        

şi 

1.2. INSPECTORATUL  DE POLIȚIE JUDEȚEAN MUREȘ cu sediul în Târgu Mureş, str. 

Borsos Tamas nr.16, telefon/fax: 0265–311555, reprezentat prin Șeful Inspectoratului 

Comisar Șef de Poliție Bîltag Dumitru, pe de altă parte, 

au convenit încheierea prezentei convenţii de cooperare, în următoarele condiţii: 

2. OBIECTIVUL CONVENŢIEI  

Obiectivul convenţiei îl reprezintă îmbunătățirea gradului de siguranță publică la 

nivelul județului Mureș prin implementarea programului de interes public județean      

„ Limitarea și prevenirea îmbolnăvirilor cu COVID 19”   

3. OBIECTUL CONVENŢIEI   

Obiectul convenţiei constă în asigurarea colaborării între părţile semnatare în vederea 

realizării activităţilor specifice cuprinse în programul menţionat la punctul 2, care 

constituie anexă la prezenta convenţie. 

4. DURATA  

Prezenta Convenţie de cooperare  intră în vigoare  de la data semnării sale de către 

ambele părţi şi încetează la îndeplinirea tuturor obligațiilor asumate de către părți. 

 

 

   Nr. _________/_________ 

   Dosar _________________ 

 

                              Nr. _________/_________ 

                    Dosar _________________ 

 

 

 
INSPECTORATUL      DE 

POLIȚIE JUDEȚEAN MUREȘ 
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5.OBLIGAŢIILE  PĂRŢILOR 

5.1. Obligaţii comune: 

5.1.1. Părţile se obligă să asigure aducerea la îndeplinire a programului de interes 

public judeţean menţionat la punctul 2 şi să se susţină reciproc în vederea atingerii 

obiectivului comun. 

5.1.2. Părţile se vor informa reciproc asupra stadiului şi modului de îndeplinire a 

sarcinilor care le revin în derularea activităţilor programului, prin rapoarte prezentate 

în cadrul unor întâlniri bilaterale. 

5.1.3. Informaţiile şi suportul lor material, primite de părţi, în conformitate cu 

prevederile prezentei convenţii, vor putea fi transmise unei terţe părţi numai cu 

aprobarea prealabilă a părţii furnizoare. 

5.1.4. Părţile vor acţiona în vederea îmbunătăţirii comunicării între factorii de decizie 

ai autorităţii publice judeţene şi reprezentanţii Inspectoratului de Poliție Județean 

Mureș, prin realizarea unor întâlniri de dialog la iniţiativa oricărei părţi, ori de câte ori 

situaţia o impune. 

5.2.Consiliul Judeţean Mureş se obligă: 

 

5.2.1. Să asigure sprijin financiar pentru implementarea programului în valoare totală 

de 12.000 lei conform bugetului anexat. Această sumă se va aloca din bugetul de 

venituri și cheltuieli  al anului 2020. 

5.2.2. Să achiziţioneze bunurile materialele necesare derulării activităţilor 

programului, în limita prevăzută la punctul 5.2.1., conform bugetului programului; 

5.2.3. Să predea Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, pe bază de proces verbal 

de predare - primire, produsele achiziţionate în baza prezentei convenţii de 

colaborare. 

5.3.  Inspectoratul de Poliție Județean  Mureș se obligă: 

 

5.3.1. Să asigure sprijin financiar pentru implementarea programului în valoare totală 

de 1.000 lei. 

5.3.2. Să preia, pe bază de proces verbal de predare – primire, produsele achiziţionate 

de Consiliul Judeţean Mureş în baza prezentei convenţii de colaborare, necesare 

derulării activităţilor programului; 

5.3.3. Să deruleze în mod direct activităţile programului, utilizând în acest sens 

autovehiculele din dotare şi personalul propriu. 
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6.ÎNCETAREA CONVENŢIEI 

6.1. Prezenta convenţie încetează la îndeplinirea tuturor obligațiilor asumate de către 

părți.       

6.2. Prin acordul părţilor, prezenta convenţie poate să înceteze şi înainte de termen. 

6.3. Prezenta convenţie încetează de  drept, în cazul în care una dintre părţi nu îşi 

execută una dintre obligaţiile enumerate la capitolul 5. 

6.4. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentei convenţii o va 

notifica celeilalte părţi, cel puţin înainte de data la care încetarea urmează să - şi 

producă efectele.                                                                                                  

7. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR  

7.1. Răspunderea pentru îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din prezenta convenţie, cu 

efect negativ asupra colaborării, revine părţilor, aşa cum s-au obligat fiecare dintre 

acestea, prin clauzele contractuale, conform legii. 

8. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRŢI 

8.1. În accepţiunea părţilor, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte 

este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea 

introductivă a prezentei convenţii respectiv la punctul 1. 

8.2. În cazul în care notificarea se face prin poştă, ea va fi transmisă, prin scrisoare 

recomandată, cu confirmare de primire şi se consideră primită de destinatar la data 

menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare. 

8.3. Dacă confirmarea se trimite prin fax, ea se consideră primită în prima zi 

lucrătoare după ce a fost expediată. 

8.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una din părţi, dacă nu sunt 

confirmate, prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele 

precedente. 

9. LITIGII 

9.1. Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentei convenţii 

de colaborare sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acesteia să fie 

rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanţii lor. 

9.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor 

adresa instanţelor judecătoreşti competente. 

10. DISPOZIŢII FINALE 

10.1 Prezenta Convenţie poate fi modificată prin acordul de voinţă al părţilor, 
exprimat prin act adiţional. 

10.2. Părţile desemnează un grup de coordonare care să fie direct responsabil cu 
derularea convenţiei de colaborare, după cum urmează: 
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a) Reprezentantul  Consiliului Judeţean Mureş este: Șef Serviciu Deservire -
aprovizionare, Kocsis Robert; 

 b) Reprezentantul Inspectoratului de Poliție Județean  Mureș  este: 
____________________ . 

Prezenta Convenţie poate fi modificată prin acordul de voinţă al părţilor, exprimat prin 
act adiţional. 

10.3. Prezenta convenţie de colaborare s-a încheiat azi___________în două exemplare, 
câte unul pentru fiecare parte. 

 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN  MUREŞ INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN 

MUREŞ 
 

PREŞEDINTE 

Péter Ferenc  
COMISAR ȘEF DE POLIȚIE 

Bîltag Dumitru 
 
SECRETAR GENERAL 
Paul Cosma 

 

 
DIRECTOR EXECUTIV 
Alin Mărginean 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


