ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
Comuna Valea Larga, nr.248, jud.Mureş
CIF:4375925, tel/fax: 0265488112
E-mail: valealarga@cjmures.ro
PRIMAR COMUNA VALEA LARGĂ
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REFERAT DE APROBARE
LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
-prin care se aprobă avizarea Devizului privind cheltuielile necesare realizării lucrărilor service
auto pentru autoturismul MAI aflat în administrarea I.P.J. Mureș care iși desfășoară activitatea
în limita competențelor teritoriale Valea Largă, coform HCL Nr.19/31.05.2019 -

STIMAȚI CONSILIERI,
Având în vedere:
Hotărârea de Consiliu Local al comunei Valea Largă Nr.19/31.05.2019 privind aprobarea
CONVENȚIEI DE COOPERARE pentru aplicarea Proiectului de interes public ,,POLIȚIEAUTORITĂȚI LOCALE SERVICII PUBLICE ÎN PARTENERIAT” 2019
Scopul Convenției de cooperare este eficientizarea sistemului de ordine și siguranță
publică, printr-o abordare proactivă, orientată către nevoile cetățenilor și ale comunității
Obiectivele Convenției de cooperare:
1.Menținerea infracționalității sesizate în județul Mureș, sub media înregistrată la nivel
național;
2.Menținerea operativității în intervenția la evenimente, inclusiv a celor sesizate prin
apelul de urgență 112 și soluționarea problemelor cetățenilor;
3.Realizarea activităților ce vizează îmbunătățirea siguranței rutiere, cu scopul de a reduce
numărul de victime din accidentele de circulație;
4.Eficientizarea activității de patrulare pe teritoriul județului Mureș
Dintre obligațiile părților , respectiv ale Consiliului Local sunt următoarele:
,,CONSILIUL LOCAL VALEA LARGĂ :
• se va implica în protejarea categoriilor de persoane cu grad ridicat de
vulnerabilitate (în special minori- atât ca victime, cât și ca autori potențiali de fapte
ilegale);
• va acționa în vederea îmbunătățirii comunicării dintre factorii administrației
publice și reprezentanții poliției prin realizarea unei întâlniri de dialog la inițiativa
oricăreia dintre părți, ori de câte ori situația o impune
• în vederea menținerii unui nivel corespunzător de siguranță publică în comunitate
va asigura sumele necesare pentru completarea suportului logistic pentru
întreținerea, mentenanța și repararea mijloacelor de transport utilizate în realizarea
activitatilor concrete care vor fi intreprinse pentru realizarea obiectivelor stabilite,

1)
2)
3)
4)
5)

pentru autovehiculele M.A.I. aflate în administrarea I.P.J Mureș care își vor derula
activitățile în limitele competențelor teritoriale.In acest sens se vor parcurge
urmatoarele etape:
Constatarea defectiunilor se face de agentul economic autorizat agreat de Consiliul
Local în prezenta unui reprezentant al IPJ Mures;
In baza constatarilor tehnice de specialitate agentul economic va emite un
deviz inițial care va fi supus avizării Consiliului Local Valea Largă
Derularea efectiva a reparatiilor cu inlocuirea pieselor de schimb
defecte/deteriorate si a celorlalte materiale tehnice utilizate;
Receptia lucrarilor se va face de catre un lucrator din cadrul Biroului Tehnic al IPJ
Mures;
Achitarea serviciilor efectuate, efectuate în baza facturilor emise de agentul
economic în numele și pe seama Consiliului Local”.

Devizul privind cheltuielile necesare realizării lucrărilor service-auto emis de către Toma
Mihai Cristian Intreprindere Individuală înregistrat la Primaria comunei Valea Largă sub
nr.6749/05.09.2019
In conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare si O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ , supun
avizarii Consiliului Local acest DEVIZ, conform Proiectului de Hotărâre prezentat.
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