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PROIECT 

HOTĂRÂREA NR.________ 

din                 mai 2019 
privind aprobarea programului de interes public judeţean                        

„ Siguranța cetățeanului – Parteneriat în slujba comunității” şi a 
convenţiei de colaborare dintre Consiliul Judeţean  Mureş şi 

Inspectoratul de Jandarmi Județean  Mureș pentru implementarea 
acestuia 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr. 12622 din 28 mai 2019 a Președintelui 
Consiliului  Județean Mureș, raportul de specialitate al Serviciului buget și 
raportul Serviciului juridic,   precum şi avizul comisiilor de specialitate,  

Ținând seama de adresa nr. 2579578/09.04.2019 a Inspectoratului de Jandarmi 
Județean Mureș, 

În temeiul dispozițiilor art. 91 alin. (1) lit. ”e” coroborate cu cele ale alin. (6), 
lit. ”a” precum şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

hotărăşte: 

Art.1. Se aprobă programul de interes public judeţean „Siguranța 
cetățeanului – Parteneriat în slujba comunității”,  cuprins în Anexa nr. 1. 

Art.2. Se aprobă colaborarea dintre Consiliul Judeţul Mureş şi Inspectoratul de 
Jandarmi Mureş pentru implementarea programului menţionat la art. 1, 
conform convenţiei de colaborare cuprinsă în Anexa nr. 2. 

Art.3. Anexele 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4.(1) Finanţarea activităţilor derulate de Consiliul Judeţean Mureş în cadrul 
programului se va asigura din capitolul bugetar 87.02.50, art. 20.30.30 „Alte 
acţiuni economice”. 

(2)Din bugetul de venituri şi cheltuieli al anului 2019, se alocă suma de  
100.000 lei. 

(3) Perioada de implementare a programului este cuprinsă între data semnării   
convenției  și 30 noiembrie 2019. 

Art.5. Se mandatează Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş să semneze 
convenția de colaborare prevăzută la art. 2. 

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţul Mureş,  

Inspectoratului de Jandarmi Județean  Mureș și Direcţiei economice din 
cadrul Consiliului Judeţean Mureş, care răspund de aducerea ei la îndeplinire.  

PREŞEDINTE                                                            Avizat pentru legalitate                                                               
Péter Ferenc                                                                               SECRETAR 
                                                                                                                                         Paul Cosma 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

 

privind aprobarea programului de interes public judeţean  „Siguranța cetățeanului – 

Parteneriat în slujba comunității” şi a convenţiei de colaborare dintre          

Consiliul Judeţean Mureş şi Inspectoratul de Jandarmi Județean Mureș             

pentru implementarea acestuia 

 

Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Mureș cu nr. 8600/10.05.2019, Inspectoratul  

de Jandarmi Județean  Mureș a înaintat spre aprobare și implementare programul județean 

„Siguranța cetățeanului – Parteneriat în slujba comunității”, cu  scopul de a eficientiza 

sistemul de ordine și siguranță publică din județul Mureș. 

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 

iși sincronizeze eforturile în vederea asigurării și consolidării sentimentului de siguranță al 

cetățenilor mureșeni.  

Bugetul total al programului este de 101.500 lei, din care contribuția Inspectoratului de 

Jandarmi  Județean Mureș este de 1.500 lei, iar a Consiliului Județean Mureș este de 

100.000 lei, sumă ce va fi utilizată pentru achiziționarea de echipamente necesare în 

vederea realizării obiectivelor propuse. 

Menţionăm că, acest program va demara începând cu luna mai şi se va finaliza în luna 

noiembrie 2019.  

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 

„Siguranța cetățeanului – Parteneriat în slujba comunității”  şi a convenţiei de colaborare 

dintre Consiliul Judeţul  Mureş şi Inspectoratul de Jandarmi Județean Mureș pentru 

implementarea acestuia, conform proiectului de hotărâre alăturat. 

 

PREŞEDINTE, 

Péter Ferenc  

Nr.12622/28.05.2019 

Dosar VI.D/1 
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Nr.12624/28.05.2019 

Dosar VII.B/14 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea programului de interes public judeţean „Siguranța 

cetățeanului – Parteneriat în slujba comunității” şi a convenţiei de 

colaborare dintre Consiliul Judeţean  Mureş şi Inspectoratul de Jandarmi 

Județean Mureș pentru implementarea acestuia 

 

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 iși sincronizeze eforturile în vederea asigurării și 
consolidării sentimentului de siguranță al cetățeanului.Abordarea integrată este 
deosebit de importantă pentru atingerea obiectivelor stabilite în domeniul 
siguranței publice. 
 
În urma analizei privind prioritățile și obiectivele de interes județean, care a 
avut în vedere indicatorii minimali de performanță pentru creșterea capacității 
operaționale, a rezultat nevoia de conjugare a eforturilor în sectorul ordinii și 
siguranței publice, prin alocarea unor resurse financiare în vederea achiziționării 
unor bunuri materiale. 
Astfel, în cadrul acestui proiect, instituția mai sus menționată își propune să 
achiziționeze: camere de filmat tip bodycam, model First  VU – HD și camere de 
filmat tip bodycam, model D – Eye. 
 
Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Mureș cu nr.8600/10.05.2019, 
Inspectoratul de Jandarmi Județean  Mureș a înaintat spre aprobare și 
implementare programul de interes public judeţean„Siguranța cetățeanului – 
Parteneriat în slujba comunității”. 
 
Bugetul total al programului este de 101.500 lei. Contribuția Inspectoratului de 
Jandarmi Județean  Mureș este de 1.500 lei, iar a Consiliului Județean Mureș este 
de 100.000 lei. 
Din bugetul de venituri și cheltuieli  al anului 2019, se va aloca pentru acest 
program suma de 100.000 lei. Acestă sumă va fi utilizată pentru achiziționarea 
de echipamente necesare în vederea realizării obiectivelor propuse, de a asigura 
și a consolida siguranța cetățenilor mureșeni. 
 
Acest program va  demara în luna mai și se va finaliza în luna noiembrie 2019. 
 
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, cu 
modificările și completările ulterioare, 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  
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acţiuni comune, programul de interes public judeţean „Siguranța cetățeanului – 
Parteneriat în slujba comunității”  şi convenţia de colaborare dintre Consiliul 
Judeţean  Mureş şi Inspectoratul de Jandarmi Județean Mureș pentru 
implementarea acestuia, poate fi supus dezbaterii și aprobării de către consiliul 
județean. 
 
 
 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV 
Alin Mărginean 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: Iulia Axente 
Verificat: Șef Serviciu Ioana Tcaciuc 
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RAPORT  

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului de interes public 

județean ”Siguranța cetățeanului - Parteneriat în slujba comunității” și a 

convenției de colaborare dintre Consiliul Județean Mureș și Inspectoratul de 

Jandarmi Județean Mureș pentru implementarea acestuia 

 

 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, 

Expunerea de motive nr. 12622/28.05.2019 a Președintelui Consiliului Judeţean Mureş 

şi Raportul de specialitate nr. 12624/28.05.2019 al Direcției Economice, 

În conformitate cu prevederile art. 47 alin. (4) din Regulamentul de organizare şi 

funcţionare al Consiliului Judeţean Mureş, aprobat prin Hotărârea nr. 172/23.11.2017, 

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. 91 alin. (1) lit. „e” și alin. (6) lit. 

„a”, precum și art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

În vederea eficientizării sistemului de ordine și siguranță publică la nivel județean este 

necesară conjugarea eforturilor și cooperarea între autoritățile și instituțiile publice cu 

competențe în domeniu. Astfel, pentru creșterea capacității operaționale și atingerea 

obiectivelor specifice, prin adresa nr. 2579578 din 09 aprilie 2019, comunicată 

Consiliului Județean Mureș, Inspectoratul de Jandarmi Județean Mureș a motivat 

oportunitatea inițierii și implementării programului ”Siguranța cetățeanului - 

Parteneriat în slujba comunității”, propunând aprobarea și implementarea acestuia. 

Bugetul total al programului este de 101.500 lei, din care contribuția Inspectoratului de 

Jandarmi Județean Mureș este de 1.500 lei, iar a Consiliului Județean Mureș de 100.000 

lei, aceasta din urmă fiind asigurată din Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului 

Mureș pe anul 2019.  

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. 

                 Nr. 12637/28.05.2019 

                 Dosar nr. VI/D/1 
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În ceea ce privește normele de competență aplicabile precizăm că, potrivit 

prevederilor art. 91 alin. (1) lit. „e” Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

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 privind aprobarea 

Programului de interes public județean ”Siguranța cetățeanului - Parteneriat în slujba 

comunității” și a convenției de colaborare dintre Consiliul Județean Mureș și 

Inspectoratul de Jandarmi Județean Mureș pentru implementarea acestuia, 

îndeplinește condițiile legale pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului 

Consiliului Judeţean Mureş. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeș 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Catrinoi Ionuț/2 ex. 

Verificat: Adriana Farkas – Şef Serviciu 

 


	hot
	exp
	raport spec
	raport jur

