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                HOTĂRÂREA NR. _____ 
  din 19 decembrie 2013 

 
privind modificarea Programului de interes public judeţean „Prevenirea violenţei în şcoli” 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 78/30 mai 2013  
 
 
 
            Consiliul Judeţean Mureş, 
         Văzând expunerea de motive nr.24.145/13.12.2013 a Direcţiei Dezvoltare 
Regională, Implementare Proiecte privind modificarea Programului de interes public 
judeţean „Prevenirea violenţei în şcoli” aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean 

Mureş nr. 78/30 mai 2013, precum şi avizele comisiilor de specialitate, 
         În temeiul prevederilor art. 91, alin.(1), litera "e" şi alin. (6), lit. „a”, precum şi ale 
art. 97, alin.(1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările  ulterioare, 

 
hotărăşte: 

 
    Art.1. Se aprobă modificarea Programului de interes public judeţean „Prevenirea 

violenţei în şcoli”, în sensul prelungirii etapei de informare a elevilor până la data de 30 
iunie 2015, conform solicitărilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş şi 
Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş. 
 Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Dezvoltare Regională, 
Implementare Proiecte din cadrul Consiliului Judeţean Mureş, precum şi Inspectoratului 
de Poliţie Judeţean Mureş, Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş, care răspund de 
aducerea sa la îndeplinire. 
 
 

                  
  PREŞEDINTE                                             AVIZAT PENTRU LEGALITATE  

                            
        Ciprian Dobre                        SECRETAR 

    
                                                    Aurelian - Paul Cosma 
                                                                                                          
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2008/hot104_2008.htm#exp#exp


 
 
                                                 
ROMÂNIA 
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CONSILIUL JUDEŢEAN           
Direcţia Dezvoltare Regională, 
Implementare Proiecte       

Nr.24.145/13.12.2013 

 

 
Expunere de motive 

privind modificarea Programului de interes public judeţean „Prevenirea violenţei în şcoli” 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 78/30 mai 2013  
 

 
Programul de interes public judeţean ”Prevenirea  violenţei în şcoli”, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 78/30 mai 2013, având ca parteneri 
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş, prevede 
două etape principale: 

- 1. Formarea a 120 de cadre didactice şi poliţişti din judeţul Mureş, etapă 
finalizată de Consiliul Judeţean Mureş în 13 decembrie 2013, conform 
programului aprobat; 

- 2. Etapa de informare a elevilor, de multiplicare a informaţiilor dobândite de 
formatori către circa 15.000 de elevi, care trebuia finalizată până la data de 16 
decembrie 2013. 

Faţă de cea de a doua etapă, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş şi 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş solicită prelungirea termenului de realizare a 

training-urilor în şcoli până la 30 iunie 2015. 
Având în vedere solicitările celor două instituţii, propunem aprobarea prelungirii 

etapei de informare a elevilor, conform solicitărilor de mai sus ale celor doi parteneri de 
program, fără a avea implicaţii financiare pentru Consiliul Judeţean Mureş. 

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş vor 

avea responsabilitatea întocmirii şi executării în comun a acestor activităţi, comunicând 

Consiliului Judeţean Mureş planul comun de activităţi şi raportări semestriale privind 

realizarea training-urilor, iar Consiliul Judeţean Mureş va urmări realizarea celor 

propuse. 

 

PREŞEDINTE                                                

Ciprian Dobre                       

         DIRECTOR EXECUTIV 
      Valer Băţaga 

 

 

Întocmit: Fabian Livia 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 



 
 

 


