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HOTĂRÂREA 
nr. 36  din  31 mai 2017 

 
privind aprobarea protocolului de cooperare pentru aplicarea Proiectului de interes public " 
OPERATIVITATE ÎN INTERVENŢIE PENTRU SIGURANŢA COMUNITĂŢII", încheiat între Consiliul Local 
Rîciu şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş. 
 
 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 31.05.2017, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 100  din  23 
mai  2017, conform prevederilor art. 39, alin. (1), coroborat cu art. 68 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 
(**republicată**)(*actualizată*) privind Administratia Publica Locala si ale art. 80 din Legea nr. 
24/2000 privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative; şi ale 
ORDONANŢEI nr. 35 din 30 ianuarie 2002 (*actualizata*) pentru aprobarea Regulamentului-cadru de 
organizare si functionare a consiliilor locale, 
Având în vedere Proiectul de interes public „Operativitate în intervenţie pentru siguranţa 
comunităţii“ prin care structurile de poliţie vor executa periodic acţiuni pentru creşterea gradului de 
ordine şi siguranţă prin eficientizarea activităţii de prevenire şi combatere a criminalităţii, creşterea 
operativităţii în intervenţia la evenimente şi reducerea gradului de victimizare a cetăţeanului 
insclusiv a numărului de victime a accidentelor de circulaţie rutieră. 
Văzând expunerea de motive nr.2620 din 22.05.2017, prezentată de d-l Primar Ioan Vasu cu privire la 
protocolul de cooperare pentru aplicarea Proiectului de interes public " OPERATIVITATE ÎN 
INTERVENŢIE PENTRU SIGURANŢA COMUNITĂŢII", încheiat între Consiliul Local Rîciu şi Inspectoratul 
de Poliţie Judeţean Mureş; 
Ţinând cont  de prevederile: 
Legii nr. 215 din 23 aprilie 2001 (**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice locale; 
Legii nr. 218 din 23 aprilie 2002 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române*); 
ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007 (*actualizată*)privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne**); 
HOTĂRÂRII nr. 1.040 din 13 octombrie 2010 pentru aprobarea Strategiei naţionale de ordine publică 
2010-2013; 
HOTĂRÂRII nr. 787 din 25 iulie 2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
autorităţii teritoriale de ordine publica; 
LEGII nr. 333 din 8 iulie 2003 (**republicată**)(*actualizată*) privind paza obiectivelor, bunurilor, 
valorilor şi protecţia persoanelor*); 



ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 97 din 14 iulie 2005 (**republicată**)(*actualizată*) privind 
evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români**); 
În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006- privind finanţele publice locale; 
În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. d,e, alin. (6) lit.a) pct.7, alin.(7) lit.a) şi  art. 45 din Legea 
nr. 215 din 23 aprilie 2001 (**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice locale, Consiliul 
local al comunei Rîciu, judetul Mureş adoptă următoarea,  
 

HOTĂRÂRE: 
 

Art.1 (1) Se aprobă protocolul de cooperare pentru aplicarea Proiectului de interes public " 
OPERATIVITATE ÎN INTERVENŢIE PENTRU SIGURANŢA COMUNITĂŢII", încheiat între Consiliul Local 
Rîciu şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
          (2) Perioada de derulare a prezentului protocol începe la data semnării de către părţile 
semnatare şi durează până la 31.12.2017. 
Art.2. Se mandatează Primarul Comunei Rîciu cu semnarea protocolul de cooperare.  
Art.3.Şeful Secţiei 3 Poliţie Rurală Rîciu/Postului de Poliţie Rîciu, va prezenta Consiliului Local Rîciu, în 
luna decembrie, o informare anuală referitoare la măsurile intreprinse în îndeplinirea atribuţiilor 
specifice, precum şi primarului informări trimestriale, în prima lună a trimestrului următor, sau ori de 
câte ori este nevoie despre evoluţia fenomenelor antisociale şi modul în care au fost îndeplinite 
sarcinile pe plan local, în caz contrar protocolul de cooperare se reziliază de plin drept. 
Art.4. Primarul comunei Rîciu răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
Art.5.  Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Rîciu, în termenul 
prevăzut de lege: 
 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Biroului financiar contabil şi resurse umane; 
  Secţiei 3 Poliţie Rurală Rîciu; 
 Primarului Comunei Rîciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin 
publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 

  
 

 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                              Contrasemnează                                                                                   
      Ulieşan Sebastian                                                                                      Secretar:Dunca Ioan                                                                                                         
     �……………………….                                                                                � ……………………….                                                                                 
 
 

 
 

 

 

 

 

 


