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ROMÂNIA
JUDEŢUL  MUREŞ

COMUNA BEICA DE JOS
-CONSILIUL LOCAL-

BEICA DE JOS, str. Principală nr.215
E-mail: beica@cjmures.ro, Tel./ Fax. 0265-719612

                                                                                                           
                                                                                                                

HOTĂRÂREA NR. 40

din 07.09.2018

privind aprobarea Protocolului de cooperare pentru aplicarea Proiectului de interes public 

,,Operativitate în intervenție pentru siguranța comunității"

            Consiliul local Beica de Jos, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

07.09.2018;

Având în vedere:

- expunerea de motive a primarului comunei Beica de Jos înregistrată sub nr. 

2735/23.07.2018;

- raportul de specialitate nr. 2746/25.07.2018;

- avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Beica de Jos;

- prevederile Legii nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea poliției române, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția 

persoanelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile H.G nr. 196/2005 privind aprobarea Strategiei M.A.I de realizare a ordinii și 

siguranței publice, pentru creșterea siguranței cetățeanului și prevenirea criminalității stradale;

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare şi prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul:

- prevederilor art. 36 alin. (2) litera e), alin. (6) pct. 7, alin. (7) litera a), art. 45 alin. (1) și ale 

art. 115 alin. (1) litera b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare;
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hotărăşte:

Art.1. Se aprobă încheierea Protocolului de cooperare pentru aplicarea Proiectului de 

interes public ,,Operativitate în intervenție pentru siguranța comunității" între Consiliul Local al 

comunei Beica de Jos reprezentat prin primar Moldovan Maria și Inspectoratul de Poliție Județean 

Mureș până la data de 31.12.2018, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre.

Art.2. Consiliul local Beica de Jos va asigura sumele necesare pentru completarea 

suportului logistic pentru întreținerea, mentenanța și repararea mijloacelor de transport utilizate în 

realizarea activităților concrete care vor fi întreprinse pentru realizarea obiectivelor stabilite în 

cadrul proiectului, pentru autovehiculele M.A.I. aflate în administrarea I.P.J. Mureș care își vor 

derula activitățile în limitele competențelor teritoriale ale comunei Beica de Jos, respectiv pentru 

autoturismul din dotarea I.P.J. Mureș, repartizat Postului de Poliție Beica de Jos cu numărul de 

înmatriculare MAI 26637.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde primarul comunei Beica de 

Jos.  

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului-Judeţul Mureş, Primarului 

comunei Beica de Jos, Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, se afişează și se aduce la 

cunoștință publică prin afișare pe site-ul instituției.          

              PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                    Contrasemnează Secretar,        

                   Neagu Vasile-Ioan                                                                    Pop Silvestru-Vasile

                                                                                                      




