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HOTĂRÂREA NR. 8 

Din 18 martie 2014 

 

 privind aprobarea Actului aditional  nr. 3 la Acordul de parteneriat incheiat intre IPJ Mures 

si Consiliul Local Ungheni in cadrul programului „Siguranta cetateanului 2007” 

 

            Consiliul Local al oraşului Ungheni, întrunit în şedinţa ordinara din data de 18 martie 2014, 

 Urmare cererii Poliției orașului Ungheni, înregistrată la primăria orașului Ungheni sub nr. 

1397/05.03.2014, 

 Având in vedere expunerea de motive nr. 1578 din 13.03.2014 intocmită de primarul 

orasului Ungheni, raportul de specialitate nr. 1579 din 13.03.014 intocmit de viceprimarul 

orasului Ungheni și Raportul de specialitate nr. 1782/18.03.2014 întocmit de Serviciul 

financiar-contabilitate,  

 Văzând proiectul de hotărâre propus de primarul oraşului Ungheni şi avizat favorabil de 

comisia de specialitate pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi 

urbanism și de către comisia de specialitate juridică și de disciplină, protecție mediu și turism din 

cadrul Consiliului local Ungheni, 

           În conformitate cu prevederile art. 25, alin. (1), din Legea nr. 218/2002 privind 

organizarea si functionarea Politiei Romane, cu modificarile ulterioare, 

 Luand in considerare prevederile HGR nr 196/2005 privind aprobarea Strategiei MAI de 

realizare a ordinii si sigurantei publice, ale Legii nr 333/2003 privind paza bunurilor, valorilor si 

protectia persoanelor cu modificarile ulterioare, HCL nr 39/30.07.2007 privind aprobarea 

„Programului „Siguranta cetateanului 2007”,  

          In temeiul art. 36, alin. (6), lit."a" pct. 7 şi art. 45, alin.(2) lit. “f” din Legea 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 



 

          Art.1. Se aprobă Actul aditional nr. 3 la Acordul de parteneriat incheiat intre IPJ Mures 

nr.191040 din 16.01.2007 respectiv Consiliu Local Ungheni, nr.7871 din 20.11.2007 incheiat in 

cadrul programului „Siguranta cetateanului 2007”, conform Anexei la prezenta hotărâre. 

         Art.2. Se imputerniceste Primarul orasului Ungheni sa semneze Actul aditional in numele si 

pentru orasul Ungheni. 

         Art.3.  Prezenta hotarare se comunica: 

- Institutiei Prefectului judetului Mures, 

- Primarului orasului Ungheni, judetul Mures, 

- Serviciului financiar contabil din cadrul Primariei orasului Ungheni, 

- I.P.J. Mureș, 

                      -    Se afiseaza la sediul Primariei orașului Ungheni. 

 

 

Adoptată în Ungheni, la data de 18 martie 2014 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                         CONTRASEMNEAZĂ 

       TRIF IOAN      SECRETAR COVRIG DANIELA 
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