
 

           ROMÂNIA                         PROIECT   
     JUDEŢUL MUREŞ 

   CONSIL    CONSILIUL JUDEŢEAN 
   
 

 

 
      HOTĂRÂREA  NR.____ 
         din  29 martie 2012 

 

privind aprobarea programului de interes public judeţean  
„Operativitate în intervenţie pentru siguranţa comunităţii” 

şi a convenţiei de colaborare dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Inspectoratul de Poliţie 

Judeţean Mureş pentru implementarea acestuia 

 
 

 

 Consiliul Judeţean Mureş, 
Văzând Expunerea de motive nr.4.713/20.03.2012 a Direcţiei Juridice şi Administraţie 

Publică şi adresa nr.4.713/16.03.2012 a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş, 

În temeiul art.91 alin. (1) lit. „e” şi alin. (6) lit. „a” din Legea 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

  
h o tă r ăş te :  

 
 

Art.1. Se aprobă programul de interes public judeţean „Operativitate în intervenţie 
pentru siguranţa comunităţii” cuprins în Anexa nr.1. 

Art.2. Se aprobă colaborarea dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Inspectoratul de 
Poliţiei Judeţean Mureş pentru implementarea programului menţionat la art.1, conform 
convenţiei cuprinse în Anexa nr.2. 

Art.3. Anexele 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.4. Se împuterniceşte, preşedintele Consiliului Judeţean Mureş - doamna Lokodi 

Edita Emőke, cu semnarea  convenţiei prevăzute la art.2. 

Art.5. Finanţarea activităţilor derulate de Consiliul Judeţean Mureş în cadrul 
programului se va asigura din capitolul bugetar 870250, articolul 20.30.30. 

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş şi 
Direcţiei Economice care răspunde de aducerea sa la îndeplinire. 

  
 
 

 
PREŞEDINTE,  AVIZAT PENTRU LEGALITATE                                                                                              

SECRETAR, 

     Lokodi Edita Emőke                                Aurelian Paul Cosma 

 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2005/expmot_hot156_2005.doc


               ROMÂNIA    

          JUDEŢUL MUREŞ 
      CONSILIUL JUDEŢEAN 
Direcţia Juridică şi Administraţie Publică 

        Nr.4.713/20.03.2011 
 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

privind aprobarea programului de interes public judeţean  
„Operativitate în intervenţie pentru siguranţa comunităţii” 

şi a convenţiei de colaborare dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean 
Mureş pentru implementarea acestuia 

 
  

 În exercitarea atribuţiilor specifice privind prevenirea şi combaterea criminalităţii, 
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş a iniţiat programul „Operativitate în intervenţie 

pentru siguranţa comunităţii”, al cărui scop este îmbunătăţirea gradului de siguranţă publică, 
cu preponderenţă în mediul rural. Principalele obiective ale programului constau în: 
îmbunătăţirea serviciului poliţienesc, creşterea calităţii serviciilor specifice oferite cetăţenilor şi 

eficientizarea activităţii de prevenire şi combatere a criminalităţii. 
 Considerând că rezolvarea problemelor privind siguranţa publică depinde de eforturile 
conjugate ale poliţiei şi ale autorităţilor administraţiei publice locale şi având în vedere 

experienţa anterioară a unei foarte bune colaborări interinstituţionale, prin adresa înregistrată 
la Consiliul Judeţean Mureş cu nr.4.713/16.03.2012, I.P.J. Mureş a propus autorităţii publice 
judeţene încheierea unei convenţii de colaborare în vederea participării la implementarea 

acestui program, pe care l-au anexat solicitării. 
 Bugetul total al programului este de 925.000 lei, din care contribuţia I.P.J. Mureş este 
de 575.800 lei, iar a Consiliului Judeţean Mureş de 350.000 lei, sume care vor fi utilizate 

pentru achiziţionarea produselor şi serviciilor necesare desfăşurării activităţilor programului, 
ce urmează a fi derulate prin grija I.P.J. Mureş. 

Faţă de prevederile art.91 alin.(1) lit. „e” coroborate cu cele ale alin.(6) lit. „a” din 

Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, potrivit cărora, în 
exercitarea atribuţiilor privind cooperarea interinstituţională,  consiliile judeţene pot încheia 

convenţii de colaborare cu alte persoane juridice, în vederea finanţării şi realizării unor acţiuni 
comune, propunem aprobarea programului de interes public judeţean „Operativitate în 
intervenţie pentru siguranţa comunităţii” şi a convenţiei de colaborare între Consiliul Judeţean 

Mureş  şi Inspectoratul de Poliţiei Judeţean Mureş pentru implementarea acestuia, conform 
proiectului de hotărâre alăturat.  

 

 
 

  PREŞEDINTE,       SECRETAR, 

     LOKODI EDITA EMŐKE                    AURELIAN PAUL COSMA 



 

 
Program de interes public judeţean 
„OPERATIVITATE ÎN INTERVENŢIE  

PENTRU SIGURANŢA COMUNITĂŢII” 
 
Context 
Iniţierea acestui program are în vedere unul din principalele obiective ale poliţiei, în 
general, şi al poliţiei mureşene în special, de a construi o poliţie care să devină un 

partener al comunităţii, sentimentul de siguranţă al cetăţeanului fiind definit în funcţie de 
gradul de siguranţă pe care acesta îl resimte în comunitate.  
Atât indicatorii statistici care reflectă nivelul criminalităţii cât şi nivelul de siguranţă 
perceput de cetăţeni, arată că judeţul Mureş este un judeţ în care fenomenul infracţional 
se încadrează în parametrii cu valori medii, raportat la ceea ce se înregistrează la nivel 
naţional.  
Cu toate acestea, în anul 2011,  la nivelul judeţului s-a înregistrat o creştere cu 9% a 
infracţiunilor sesizate în mediul rural, o creştere cu 4,72 % a infracţiunilor contra 
patrimoniului, o creştere cu 8,47% a tâlhăriilor. Din totalul intervenţiilor în urma sesizărilor 
la numărul de urgenţă 112, în funcţie de mediul producerii faptelor sesizate, 36,12% au 
fost în  mediul rural, timpul de reacţie fiind în majoritatea cazurilor din mediul rural (80%) 
de până la 10 minute.  De asemenea, din totalul de 167 accidente grave înregistrate pe 
teritoriul judeţului, 101 s-au produs în mediul rural. 
În acest context, apare necesitatea intensificării acţiunilor de prevenire şi combatere a 
criminalităţii în mediu rural, prin prezenţa activă a lucrătorilor de poliţie în zonele 
identificate ca fiind cu risc ridicat de infracţionalitate sau de producere a accidentelor 
grave de circulaţie.  
 

Obiectivul general  
Obiectivul general al programului îl constituie îmbunătăţirea gradului de siguranţă publică, 
cu preponderenţă în mediul rural. 
 
Obiectivele specifice 
Obiectivele  specifice au fost astfel stabilite încât să asigure atingerea obiectivului general 
şi constau în: 
 
1. Îmbunătăţirea serviciului poliţienesc  
2. Creşterea calităţii serviciilor specifice oferite cetăţenilor 
3. Eficientizarea activităţii de prevenire şi combatere a criminalităţii 

 
Perioada de implementare 
Programul urmează să se deruleze în cursul anului 2012, respectiv în perioada aprilie-
decembrie 2012. 
 
Locul de desfăşurare a activităţilor proiectului 
Judeţul Mureş 
 
Parteneri 
Programul urmăreşte întărirea cooperării interinstituţionale între Inspectoratul de Poliţie al 
Judeţului Mureş şi Consiliul Judeţean Mureş pentru atingerea obiectivului programului. 
Instituţiile amintite vor încheia o convenţie de colaborare care va asigura cadrul necesar 

pentru implementarea programului şi asigurarea resurselor financiare de către fiecare 
partener pentru susţinerea cheltuielilor necesare realizării activităţilor propuse. 

Anexa nr.1 



 
Activităţile programului 

 
 

OBIECTIVUL 
 

Activitatea/acţiunea 
 

Responsabil  
 

Termen 
 

Indicatori de evaluare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Îmbunătăţirea serviciului 
poliţienesc în mediul rural  

1. Includerea localităţilor identificate cu risc 
criminogen ridicat, în itinerariile de patrulare ale 
poliţiei ca punct obligatoriu de staţionare şi trecere 

 
I.P.J. MUREŞ 

 
Aprilie – mai 

2012 

- numărul localităţilor incluse 
în itinerariile de patrulare 

2. Dezvoltarea sistemului de patrulare inter-
comunal, pentru intervenţia mai eficientă la 
evenimente 

 
I.P.J. MUREŞ 

 
Aprilie-mai 

2012 

- sistemul de patrulare 
elaborat 

3. Intensificarea activităţilor de patrulare ale 
poliţiei în localităţile din judeţul Mureş cu 
infracţionalitate ridicată 

 
I.P.J. MUREŞ 

 
Aprilie - 

decembrie 2012 

- numărul misiunilor de 
patrulare 

4. Dotarea şi repararea (inclusiv revizia tehnică) 
autovehiculelor parcului auto din cadrul I.P.J. 
Mureş utilizat în patrulare şi intervenţii  

 
I.P.J. MUREŞ/ 

C.J.MUREŞ 

 
Aprilie – Mai 

2012 

- numărul autovehiculelor 
pentru intervenţii aduse la 
standarde adecvate de 
funcţionare; 
- timpul de reacţie la 
intervenţii 

5. Identificarea cauzelor şi condiţiilor favorizatoare 
ale fenomenului infracţional, monitorizarea stărilor 
conflictuale şi elaborarea unor planuri specifice de 
intervenţie rapidă  pentru aplanarea lor. 

 
I.P.J. MUREŞ 

 
Aprilie - 

decembrie 2012 

- numărul de intervenţii la 
evenimente; 
- planurile de intervenţie 
rapidă 

6. Acordarea de sprijin de specialitate în acţiunile 
D.G.A.S.P.C.Mureş pentru identificarea copiilor 
abandonaţi şi reintegrarea lor în familie, precum şi 
pentru identificarea copiilor abuzaţi  

 
I.P.J. MUREŞ 

 
Aprilie - 

decembrie 2012 

- numărul acţiunilor 
desfăşurate în comun  

7. Sprijinirea Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 
Persoanelor pentru identificarea persoanelor fără 
acte de identitate sau neînregistrate în registrul de 
stare civilă, în scopul îmbunătăţirii evidenţei 
populaţiei  

 
I.P.J. MUREŞ 

 
Aprilie - 

decembrie 2012 

- numărul persoanelor 
înregistrate în registrul stării 
civile; 
- numărul persoanelor cărora 
li s-au întocmit acte de 
identitate. 

8. Verificarea stării de viabilitate a drumurilor din 
zona de competenţă pentru identificarea punctelor 
sau zonelor periculoase, integritatea sistemului de 
semnalizare rutieră şi determinarea la o intervenţie 
operativă din partea administraţiei drumurilor 
pentru îndepărtarea factorilor de risc 
 

 
 
 
 

I.P.J. MUREŞ 

 
 
 

Aprilie - 
decembrie 2012 

  

- numărul acţiunilor 
desfăşurate 



9. Analiza permanentă a evoluţiei evenimentelor 
rutiere, stabilirea cauzelor generatoare ori 
favorizatoare şi adoptarea de măsuri pentru a 
contracararea eficientă acestora prin asigurarea 
prezentei agenţilor în zonele, la orele şi pe traseele 
cu risc sporit de accidente, precum şi folosirea mai 
eficientă a mijloacelor din dotare  

 
 
 

I.P.J. MUREŞ 

 
 
 

Aprilie - 
decembrie 2012 

- numărul acţiunilor 
desfăşurate 

 

II. Creşterea calităţii serviciilor 
specifice oferite cetăţenilor 

1. Dotarea  serviciului criminalistic cu materiale şi 
echipamente performante pentru eficientizarea 
cercetării la faţa locului şi în laboratoare 

 
I.P.J. MUREŞ/ 

C.J.MUREŞ 

 
Aprilie – Mai 

2012 

- numărul cercetărilor la faţa 
locului şi în laboratoare şi 
calitatea lor; 
- numărul cazurilor rezolvate. 

2. Dotarea efectivelor de intervenţie din cadrul 
S.I.R. cu echipamente specifice activităţii 

 
I.P.J. MUREŞ/ 

C.J.MUREŞ 

 
Aprilie – Mai 

2012 

- numărul lucrătorilor de 
poliţie din cadrul S.I.R. dotaţi  
cu echipamente adecvate 

 
 
 
 

 
III. Eficientizarea activităţii de 
prevenire şi combatere a 
criminalităţii 
 

1. Creşterea timpului dedicat de poliţia din mediul 
rural cunoaşterii comunităţii şi prevenirii 
criminalităţii, în afara activităţilor de patrulare 

 
I.P.J.MUREŞ 

 
Aprilie - 

decembrie 2012 

- număr total de ore 

2. Elaborarea periodică de analize criminogene în 
scopul cunoaşterii situaţiei reale cu privire la actele 
de violenţă comise în mediul rural. Concluziile 
desprinse vor fi comunicate structurilor operative şi 
autorităţilor locale 

 
I.P.J.MUREŞ 

 
Aprilie - 

decembrie 2012 

- analizele criminogene 
realizate şi calitatea acestora 

3. Realizarea de hărţi criminogene ale mediului 
rural  şi actualizarea permanentă a acestora, în 
vederea cunoaşterii stării infracţionale: tipuri de 
infracţiuni, frecvenţa comiterii, moduri de operare, 
categorii de victime şi de autor  

 
I.P.J.MUREŞ 

 
Aprilie - 

decembrie 2012 

- hărţile criminogene realizate 
şi calitatea acestora 

4. Popularizarea în mediul rural a sistemului de 
intervenţie rapidă 112 pentru apelarea acestuia în 
cazuri de încălcare a normelor de conduită 
privitoare la siguranţa publică  

 
I.P.J.MUREŞ 

 
Aprilie - 

decembrie 2012 

- numărul activităţilor de 
popularizare realizate; 
- numărul sesizărilor. 



 
 

Bugetul programului 
Valoarea totală a cheltuielilor programului este de 925.000 de lei, din care I.P.J. 
Mureş va asigura 575.800 lei, iar C.J. Mureş 350.000 lei, după cum urmează: 

 
 

Total necesar 
Asigurat  

de I.P.J. Mureş 
(lei) 

Asigurat  
de C.J. Mureş 

(lei) 

Carburanţi 499.000 499.000 0 

Anvelope 80.000 0 80.000 

Acumulatori 40.000  0 40.000 

Reparaţii auto 109.800 29.800 80.000 

Piese auto 127.000 47.000 80.000 

Echipamente de protecţie SIR 30.000 0 30.000 

Materiale criminalistice 40.000 0 40.000 

Total 925.800 575.800 350.000 

 
 

 
Rezultate preconizate 
În urma implementării activităţilor programului se urmăreşte atingerea următoarelor 
rezultate: 
 

1. Creşterea nivelului de încredere a populaţiei în Poliţie. 

2. Reducerea cu cel puţin 2% a ratei criminalităţii în mediul rural, ca urmare a 
prezenţei active a organelor de poliţie în comunitate şi a intervenţiei rapide la 
evenimente. 

3. Creşterea procentului de identificare a autorilor infracţiunilor şi instrumentarea 
calificată a dosarelor penale. 

4. Creşterea capacitaţii de intervenţie şi a siguranţei în acţiune a efectivelor SIR; 

5. Întărirea colaborării între organele de poliţie şi instituţiile subordonate C.J. 
Mureş (D.G.A.S.P.C. Mureş, D.J.E.P. Mureş) şi operativitate în rezolvarea 
problemelor specifice acestor instituţii, care necesită intervenţia poliţiei. 

6. Creşterea eficienţei de intervenţie a echipelor operative pentru deplasarea la 
locul evenimentelor semnalate la 112 şi reducerea timpului de răspuns  la 
solicitările cetăţenilor, astfel încât intervenţia în mediul rural să se realizeze 
sub 10 minute, în procent de cel puţin 90% din cazuri. 



 
 
 
            ROMÂNIA        MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 

     JUDEŢUL MUREŞ     INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE 

 CONSILIUL JUDEŢEAN                   INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN MUREŞ 
  

 Nr.              /           2012           Nr.              /              2012 

 
 
 

CONVENŢIE DE COLABORARE 
în vederea implementării programului de interes public judeţean 

 „Operativitate în intervenţie pentru siguranţa comunităţii” 
  
 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. „e” şi alin. (6) lit. „a” din Legea 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare,  
 
1. PĂRŢILE 
1.1. Consiliul Judeţean Mureş, cu sediul în Tîrgu Mureş, str. Primăriei nr.2, judeţul 
Mureş, tel. 0265.263.211, fax: 0265-268.718, reprezentat prin LOKODI EDITA EMŐKE, 
având funcţia de preşedinte şi AURELIAN PAUL COSMA, având funcţia de secretar,  
       şi 
1.2. INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN MUREŞ, cu sediul în Tîrgu Mureş, str. 
Zefirului nr.1, telefon: 0265-202.306, fax: 0265-311.555, reprezentat  prin comisar şef 
de poliţie VALENTIN PESCARI, având funcţia de şef al inspectoratului,   
au convenit încheierea prezentei convenţii de colaborare, cu respectarea 
următoarelor clauze: 
 
2. OBIECTIVUL CONVENŢIEI 

2.1. Obiectivul convenţiei îl reprezintă îmbunătăţirea gradului de siguranţă publică la 
nivelul judeţului Mureş ca urmare a implementării programului de interes public 
judeţean „Operativitate în intervenţie pentru siguranţa comunităţii”. 

3. OBIECTUL CONVENŢIEI 
3.1. Obiectul convenţiei constă în asigurarea colaborării între părţile semnatare în 
vederea realizării activităţilor specifice cuprinse în programul menţionat la punctul 
2.1. care constituie anexă la prezenta convenţie. 

4. DURATA 
4.1. Prezenta convenţie intră în vigoare la data semnării de către ambele părţi şi 
încetează să producă efecte la data de 31.12.2012. 

5. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 
5.1. Obligaţii comune: 
5.1.1. Părţile se obligă să asigure aducerea la îndeplinire a obiectivului convenţiei şi a 
programului de interes public judeţean menţionat la punctul 2.1 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 care vor avea loc trimestrial.  

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. 

Anexa nr.2 



5.1.4. Părţile vor acţiona în vederea îmbunătăţirii comunicării între factorii de decizie 
ai autorităţii publice judeţene şi reprezentanţii poliţiei, prin realizarea unor întâlniri 
de dialog la iniţiativa oricărei părţi, ori de câte ori situaţia o impune. 
5.2. Consiliul Judeţean Mureş se obligă: 
a) să asigure sprijin financiar pentru implementarea programului în  valoare totală de 
350.000 lei;  
b) să achiziţioneze produsele şi serviciile necesare derulării activităţilor programului, 
în limita sumei prevăzute la lit. „a”, conform bugetului programului; 
b) să predea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş, pe bază de proces verbal de 

predare-primire, produsele achiziţionate în baza prezentei convenţii de colaborare.  
5.3. Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş se obligă: 
a) să asigure sprijin financiar pentru implementarea programului în  valoare totală de 
575.800 lei; 
b) să preia, pe bază de proces verbal de predare-primire, produsele achiziţionate de 
C.J. Mureş în baza prezentei convenţii de colaborare, necesare derulării activităţilor 
programului; 
c) să deruleze în mod direct activităţile programului, utilizând în acest sens 
autovehiculele din dotare şi personalul propriu. 

6. ÎNCETAREA CONVENŢIEI 
6.1. Prezenta convenţie încetează la expirarea perioadei prevăzute la art. 4.1. 
6.2. Prin acordul părţilor, prezenta convenţie poate să înceteze şi înainte de termen. 
6.3. Prezenta convenţie încetează de plin 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, cu cel puţin 30 zile 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. 
8.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, 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 telex sau telefax, ea se consideră primită în 
prima zi lucrătoare după ce a fost expediată. 
8.4. Notificările verbale nu se iau in considerare de nici una dintre 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 sa 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.Părţile desemnează un grup de coordonare care să fie direct responsabil cu 
derularea convenţiei de colaborare, după cum urmează: 



 a) reprezentantul/reprezentanţii  Consiliului Judeţean Mureş sunt 
____________________. 
 b)reprezentantul/reprezentanţii  Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş 
sunt: ________________. 
10.2. Prezenta convenţie de colaborare s-a încheiat astăzi  ___________ în două 
exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

 

  
 

 CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ    INSPECTORATUL DE POLIŢIE  
            JUDEŢEAN MUREŞ
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