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PROIECT   DE HOTĂRÂRE  
privind aprobarea incheierii  Protocolului de cooperare pentru aplicarea Proiectului de interes 

public – „POLIŢIE AUTORITĂŢI LOCALE SERVICII PUBLICE ÎN PARTENERIAT” 

 

 

 Primarul comunei  Cozma , Judeţul  Mureş  

Avand in vedere Expunerea de motive nr. 876/03.05.2019,  prezentata de catre Primarul 

comunei Cozma; 

În baza  avizelor favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local Cozma ; 

Ținând cont de iniţiativa Inspectoratului de Poliţie a Judeţului Mureş privind iniţierea 

Protocolului de cooperare pentru aplicarea Proiectului de interes public – „POLIŢIE AUTORITĂŢI 

LOCALE SERVICII PUBLICE ÎN PARTENERIAT , transmisa prin adresa nr. 560056/28.04.2019, 

de Sectia 9 Politie Rurala Breaza, 

 

În temeiul celor prevăzute în : 

Legea 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările ulterioare, 

art. 23 şi art. 24; 

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2, lit. e și alin.7 litera „a” coroborate cu prevederile 

art.45 şi a art.115 alin. 1 lit. „b”  din Legea nr.215/2001 privind   administraţia publică locală-

republicată, cu modificările si completările ulterioare, 
 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

ART.1. – (1) Se aproba incheierea Convenţiei de cooperare pentru aplicarea Proiectului de 

interes public – „ POLIŢIE - AUTORITĂŢI LOCALE , SERVICII PUBLICE ÎN PARTENERIAT 

2019 ”, conform anexei.  

(2) Perioada de derulare a prezentului protocol incepe la data semnarii de catre partile 

semnatare si dureaza pana la data de 31.12.2019. 
 

ART.2. –Se aproba alocarea sumei de maxim ..............lei pentru suportarea costurilor  

participării la acest program. 
 

ART.3.- Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Primarul comunei 

Cozma.   

 

  



 

ART.4 - Şeful Secţiei 9 Poliţie Rurală Breaza/ Postului de Poliţie Cozma va prezenta 

Consiliului local Cozma în luna Mai o informare anuală referitoare la măsurile întreprinse în 

îndeplinirea atribuţiilor specifice, precum şi primarului informări trimestriale, sau de câte ori este 

nevoie despre evoluţia fenomenelor antisociale şi modul în care au fost îndeplinite sarcinile pe plan 

local. 
 

ART.5.- Prezenta hotarare se comunica la: Institutia Prefectului Judetului Mures, Primarul 

comunei Cozma, I.P.J Mures, Postul de Politie Cozma, Compartimentul financiar-contabil, persoanelor 

interesate, afisare, publicare pe site-ul comunei Cozma . 

 

  Iniţiator 

          PRIMAR 

       ORMENISAN PETRU    
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EXPUNERE DE MOTIVE 

privind aprobarea incheierii  Protocolului de cooperare pentru aplicarea Proiectului de interes 

public – „POLIŢIE AUTORITĂŢI LOCALE SERVICII PUBLICE ÎN PARTENERIAT” 

 

 

 

Având în vedere documentaţia transmisă de către Inspectoratului de Poliţie a Judeţului Mureş 

privind iniţierea Protocolului de cooperare pentru aplicarea Proiectului de interes public – „POLIŢIE 

AUTORITĂŢI LOCALE SERVICII PUBLICE ÎN PARTENERIAT, cât şi faptul că autorităţiile 

publice locale, au colaborat întotdeauna în mod eficient pentru păstrarea în comuna Cozma a unui 

climat de ordine şi siguranţă publică,  

În baza Legii 218/2002,  privind organizarea si functionarea Politiei Romane, art 23. care 

prevede că : 

 - (1) Seful Directiei generale de politie a municipiului Bucuresti,  sefii inspectoratelor de 

politie judetene, ai politiilor municipale si   orasenesti si ai posturilor de politie comunale prezinta 

informari anuale in  fata autoritatii teritoriale de ordine publica, Consiliului General al    

Municipiului Bucuresti, consiliilor judetene, consiliilor municipal, orasenesti sau comunale, dupa caz, 

referitoare la masurile intreprinse in   indeplinirea atributiilor specifice. 

(2) Sefii unitatilor prevazute la alin. (1) informeaza, trimestrial sau ori   de cate ori este 

nevoie, prefectii, primarul general al municipiului Bucuresti, presedintii consiliilor judetene, primarii 

sectoarelor municipiului  Bucuresti, ai municipiilor, oraselor si comunelor, dupa caz, despre              

evolutia fenomenelor antisociale si modul in care au fost indeplinite  sarcinile pe plan local. 

Vă supunem spre dezbatere şi adoptare proiectul de hotărâre privind aprobarea convenţiei de 

cooperare pentru aplicarea Proiectului de interes public – „POLIŢIE- AUTORITĂŢI LOCALE 

SERVICII PUBLICE ÎN PARTENERIAT 2019 ”. 

 

 

 

PRIMAR, 

ORMENIŞAN PETRU 

 

  


