HOTĂRÂREA NR. 57
din 15 aprilie 2020
privind aprobarea Programului de interes public judeţean ”Limitarea și prevenirea
îmbolnăvirilor cu COVID 19” și a Convenției de colaborare dintre Consiliul Județean
Mureș și Inspectoratul de Poliție Județean Mureș pentru implementarea acestuia

Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând referatul de aprobare nr.9625/9.04.2020 al Președintelui Consiliului Județean
Mureș, raportul de specialitate nr. 9663/9.04.2020 al Serviciului buget, raportul
Serviciului juridic nr.9700/9.04.2020, precum și avizul comisiilor de specialitate,
Ținând seama de adresa nr.8604/30.03.2020 a Inspectoratului de Poliție Județean
Mureș,
În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit.”d” și lit.”e” coroborate cu cele ale alin.(5)
lit.”g” și ale alin.(7) lit.”a”, precum și ale art.182 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare,
hotărăşte:
Art.1. Se aprobă Programul de interes public județean ”Limitarea și prevenirea
îmbolnăvirilor cu COVID 19”, cuprins în Anexa nr.1.
Art.2. Se aprobă colaborarea dintre Consiliul Județean Mureș și Inspectoratul de Poliție
Județean Mureș pentru implementarea programului menționat la art.1, conform
convenției de colaborare cuprinsă în Anexa nr.2.
Art.3. Finanțarea asigurată de Consiliul Județean Mureș, conform convenției de
colaborare prevăzută în Anexa nr.2 la prezenta, se va realiza din capitolul bugetar
87.02.50 ”Alte acțiuni”.
Art.4. Se mandatează Președintele Consiliului Județean Mureș să semneze convenția de
colaborare prevăzută la art.2.
Art.5. Anexele nr.1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică Inspectoratului de Poliție Județean Mureș și
Direcției Economice din cadrul Consiliului Județean Mureș, care răspund de ducerea sa
la îndeplinire.

PREŞEDINTE
Péter Ferenc

``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````

Contrasemnează
SECRETAR GENERAL
Paul Cosma

```````````
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Nr.9625/9.04.2020
Dosar X.B/2

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului de interes public judeţean
„Limitarea și prevenirea îmbolnăvirilor cu COVID 19” și a Convenției de colaborare
dintre Consiliul Județean Mureș și Inspectoratul de Poliție Județean Mureș pentru
implementarea acestuia

Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Mureș cu nr. 8604/30.03.2020, Inspectoratul
de Poliție Județean Mureș, a înaintat spre aprobare și implementare programul județean
„Limitarea și prevenirea îmbolnăvirilor cu COVID 19” cu scopul de a gestiona în condiții
de siguranță protecția personalului IPJ Mureș care desfășoară activități de punere în
aplicare a tuturor reglementărilor legale în vigoare.
Siguranța comunității mureșene reprezintă misiunea comună a mai multor instituții, care,
alături și cu susținerea autoritățiilor locale, respectiv județene, trebuie să iși unească și să
își sincronizeze eforturile în vederea limitării și prevenirii îmbolnăvirilor cu COVID 19.
Bugetul total al programului este de 13.000 lei, din care contribuția Inspectoratului de
Poliție Județean Mureș este de 1.000 lei, iar a Consiliului Județean Mureș este de 12.000
lei, sumă ce va fi utilizată pentru achiziționarea de soluții de dezinfecție pentru
echipamentul profesional de dezinfecție biologică.
Ținând cont de prevederile art. 173 alin. (7) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, potrivit
căreia, în exercitarea atribuţiilor privind cooperarea interinstituţională, consiliile judeţene
pot încheia convenţii de colaborare cu alte persoane juridice, în vederea finanţării şi
realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public județean,
programul „Limitarea și prevenirea îmbolnăvirilor cu COVID 19” şi a convenţiei de
colaborare dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Inspectoratul de Poliție Județean Mureș,
poate fi supus dezbaterii și aprobării Consiliului Județean Mureș, conform proiectului de
hotărâre alăturat.

PREŞEDINTE,
Péter Ferenc
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Nr.9663/9.04.2020

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului de interes public
judeţean „Limitarea și prevenirea îmbolnăvirilor cu COVID 19” și a
Convenției de colaborare dintre Consiliul Județean Mureș și Inspectoratul
de Poliție Județean Mureș pentru implementarea acestuia

Având în vedere situația generată de infecția cu noul coronavirus COVID 19, la
nivelul județului Mureș, se impune întărirea măsurilor de dezinfectare
biologică. Astfel, acest deziderat poate fi realizat doar prin alocarea unor
resurse financiare în vederea achiziționării unor bunuri materiale.
Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Mureș cu nr. 8604/30.03.2020,
Inspectoratul de Poliție Județean Mureș,
a înaintat spre aprobare și
implementare programul județean „Limitarea și prevenirea îmbolnăvirilor cu
COVID 19”
cu scopul de a gestiona în condiții de siguranță protecția
personalului IPJ Mureș care desfășoară activități de punere în aplicare a tuturor
reglementărilor legale în vigoare.
Siguranța comunității mureșene reprezintă misiunea comună a mai multor
instituții, care, alături și cu susținerea autoritățiilor locale, respectiv județene,
trebuie să își unească și să iși sincronizeze eforturile în vederea limitării și
prevenirii îmbolnăvirilor cu COVID 19.
Bugetul total al programului este de 13.000 lei, din care contribuția
Inspectoratului de Poliție Județean Mureș este de 1.000 lei, iar a Consiliului
Județean Mureș este de 12.000
lei, sumă ce va fi utilizată pentru
achiziționarea de soluții de dezinfecție pentru echipamentul profesional de
dezinfecție biologică.
Ținând cont de prevederile art. 173 alin. (7) lit. a) din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare, potrivit căreia, în exercitarea atribuţiilor privind
cooperarea interinstituţională, consiliile judeţene pot încheia convenţii de
colaborare cu alte persoane juridice, în vederea finanţării şi realizării în comun
a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public județean,
programul „Limitarea și prevenirea îmbolnăvirilor cu COVID 19” şi a convenţiei
de colaborare dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Inspectoratul de Poliție
Județean Mureș, poate fi supus dezbaterii și aprobării Consiliului Județean
Mureș, conform proiectului de hotărâre alăturat.

DIRECTOR EXECUTIV
Alin Mărginean

Întocmit: Gabriela Vaida
``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
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Nr. 9700/09.04.2020
Dosar nr. IX/B/1

RAPORT
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului de interes public judeţean
”Limitarea și prevenirea îmbolnăvirilor cu COVID 19” și a Convenției de colaborare
dintre Consiliul Județean Mureș și Inspectoratul de Poliție Județean Mureș pentru
implementarea acestuia

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș cu
Referatul de aprobare nr. 9625/9.04.2020 și în considerarea celor reținute în Raportul de
specialitate al Direcției Economice, Serviciul Buget nr. 9663/9.04.2020,
În conformitate cu prevederile art.45 alin.(4) din Regulamentul de organizare şi
funcţionare al Consiliului Judeţean Mureş, aprobat prin Hotărârea 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.”d” și lit.”e”
coroborate cu cele ale alin.(5) lit.”g” și alin.(7) lit.”a” din Ordonanța de Urgență nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.8604/30.03.2020, Inspectoratul
de Poliție Județean Mureș a înaintat spre aprobare și implementare programul județean
”Limitarea și prevenirea îmbolnăvirilor cu COVID 19” cu scopul de a gestiona în condiții
de siguranță protecția personalului IPJ Mureș care desfășoară activități de punere în
aplicare a tuturor reglementărilor legale în vigoare.
Programul de interes județean propus are în vedere cu prioritate asigurarea logistici
necesare, respectiv achiziționarea de soluții de dezinfecție pentru aeromicrofloră (pentru
dezinfectarea autovehiculelor unității).
În mod evident, implementarea programului va fi benefică sănătății populației mureșene,
ce va fi protejată prin misiunea comună a mai multor instituții care, alături de autoritățiile
publice locale și județene, trebuie să iși unească și să iși sincronizeze eforturile în vederea
limitării și prevenirii îmbolnăvirilor cu COVID 19.
Bugetul total al programului este de 13.000 lei, din care contribuția Inspectoratului de
Poliție Județean Mureș este de 1.000 lei, iar a Consiliului Județean Mureș este de 12.000
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lei, sumă ce va fi utilizată pentru achiziționarea de soluții de dezinfecție pentru
aeromicrofloră (pentru dezinfectarea autovehiculelor unității).
Analizând clauzele convenției de colaborare supusă aprobării, apreciem că acestea
respectă dispozițiile legale în considerarea cărora urmează a fi încheiată, respectiv se
circumscrie competențelor și atribuțiilor legale ale părților.
În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității publice
județene, arătăm că potrivit prevederilor art.173 alin.(1) lit.”d” din OUG nr.57/2019
privind Codul administrativ, consiliul județean exercită atribuții privind gestionarea
serviciilor publice de interes judeţean, sens în care potrivit alin.(5) lit.”g” din același text
legal, în exercitarea acestor atribuţii, consiliul județean asigură, potrivit competenţelor
sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes
judeţean privind ordinea publică. De asemenea, potrivit prevederilor art.173 alin.(1)
lit.”e” din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, consiliul județean exercită
atribuții privind cooperarea interinstituțională pe plan intern, sens în care potrivit alin.(7)
lit.”a” din același text legal, în exercitarea acestor atribuţii, consiliul județean hotărăşte,
în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române, în vederea
finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes
public judeţean.
Menționăm 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.
Față de argumentele anterior expuse, opinăm că proiectul de hotărâre privind aprobarea
programului de interes public județean ”Limitarea și prevenirea îmbolnăvirilor cu COVID
19” și a convenției de colaborare dintre Consiliul Județean Mureș și Inspectoratul de Poliție
Județean Mureș 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.

DIRECTOR EXECUTIV
Genica Nemeș

Întocmit: Lokodi Emőke/2 ex.
Verificat: Adriana Farkas – Şef Serviciu
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