
 
  PROIECT  DE  HOTĂRÂRE  

Din 31.03 2020 
privind aprobarea  încheierii „Conventiei de cooperare”  cu Inspectoratul de Poliţie  

Murespentru aplicarea  - Proiectului de interes public 
Politia-Autoritati locale  sevicii publice in parteneriat 2020 

 

 
    Consiliul local al comunei  Sincai , judeţul Mureş, întrunit în şedinţa 
ordinară de lucru  din luna aprilie 2020 

    Având în vedere Conventia  de cooperare”  cu Inspectoratul de 
Poliţie  Mures pentru aplicarea  - Proiectului de interes public Politia-
Autoritati -locale  sevicii publice in parteneriat  2020„întocmit de 
Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Mureş, 

 În baza Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei 
române, 
 În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. „e”, alin. (7), lit. „g” şi alin. (9), 
lit. „a” și „c”,), ale art. 139, , precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a”, din O.U.G. 
nr 57/2019 privind Codul Administrativ 
  
 
      hotărăşte: 
 
 

          Art.1. Se aprobă  încheierea  „Conventiei de cooperare”  cu 
Inspectoratul de Poliţie  Mures pentru aplicarea  - Proiectului de interes 
public Politia-Autoritati  locale  sevicii publice in parteneriat 2020. 

 
   Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se 
încredinţează Primarul comunei Sincai şi Compartimentul financiar-
contabil. 
 
                                                                                     PRIMAR 
                                                                                    HUZA  GRIGORE 
 
 

Contrasemnează,    
       Secretar, 
Suciu Ludovica Emilia 

                           

 

 

ROMÂNIA   

JUDEŢUL MUREŞ 

COMUNA  ŞINCAI 

Comuna ŞINCAI, localitatea Şincai, str.Principală  nr. 156  

Judeţul Mureş, cod poştal  547595   

Telefon/Fax:  0265 –427 201    e-mail: sincai@cjmures.ro 
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Comuna Sincai 
 Nr      din 31.03  2020        
              
                                     Referat de aprobare    
 
 
 
Primarul  comunei  Sincai , judeţul Mureş,  

    Având în vedere Conventiei de cooperare”  cu Inspectoratul de Poliţie  
Mures pentru aplicarea  - Proiectului de interes public Politia-Autoritati  
locale  sevicii publice in parteneriat 2020. 

 „Protocol  de cooperare pentru   aplicarea Proiectului  de interes 
public  OPERATIVITATE IN INTERVENTIE PENTRU SIGURANTA 
COMUNITATII  întocmit de Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Mureş, 

 În baza Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei 
române, 
 În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. „e”, alin. (7), lit. „g” şi alin. 
(9), lit. „a” și „c”,), ale art. 139, , precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a”, din 
O.U.G. nr 57/2019 privind Codul Administrativ 
 

Supun  Spre Aprobarea*Protocol  de cooperare *pentru   aplicarea 
Proiectului  de interes public  *OPERATIVITATE  IN  INTERVENTIE   
PENTRU SIGURANTA COMUNITATII  *întocmit de Inspectoratul de 
Poliţie al Judeţului Mureş, 

 
 
 
 
 
 
                                        Primar 
                               HUZA GRIGORE 
 
 
 
 
 



 
 
                          
Comuna Sincai 
 Nr     din   31.03 2020  
                                             Raport de specialitate  
 

privind aprobarea  încheierii „Conventiei de cooperare”  cu Inspectoratul de Poliţie  
Murespentru aplicarea  - Proiectului de interes public 

Politia-Autoritati locale  sevicii publice in parteneriat 2020 
 

 
     

    Având în vedere Conventia  de cooperare”  cu Inspectoratul de 
Poliţie  Mures pentru aplicarea  - Proiectului de interes public Politia-
Autoritati -locale  sevicii publice in parteneriat  2020„întocmit de 
Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Mureş, 

 În baza Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei 
române, 

 În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. „e”, alin. (7), lit. „g” şi alin. 
(9), lit. „a” și „c”,), ale art. 139, , precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a”, 
din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul Administrativ, propun privind 
aprobarea  încheierii „Conventiei de cooperare”  cu Inspectoratul de 
Poliţie  Murespentru aplicarea  - Proiectului de interes public 
Politia-Autoritati locale  sevicii publice in parteneriat 2020 
 

  
 
      Secretar general UAT  
                                                         Suciu Ludovica Emilia  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
HOTĂRÂREA NR 

 DIN                 2020 
privind aprobarea  încheierii „Conventiei de cooperare”  cu Inspectoratul de Poliţie  

Murespentru aplicarea  - Proiectului de interes public 
Politia-Autoritati locale  sevicii publice in parteneriat 2020 

 

 
    Consiliul local al comunei  Sincai , judeţul Mureş, întrunit în şedinţa 
ordinară de lucru  din luna aprilie 2020 

    Având în vedere Conventia  de cooperare”  cu Inspectoratul de 
Poliţie  Mures pentru aplicarea  - Proiectului de interes public Politia-
Autoritati -locale  sevicii publice in parteneriat  2020„întocmit de 
Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Mureş, 

 În baza Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei 
române, 
 În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. „e”, alin. (7), lit. „g” şi alin. (9), 
lit. „a” și „c”,), ale art. 139, , precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a”, din O.U.G. 
nr 57/2019 privind Codul Administrativ, 
  
 
      hotărăşte: 
 
 

          Art.1. Se aprobă  încheierea  „Conventiei de cooperare”  cu 
Inspectoratul de Poliţie  Mures pentru aplicarea  - Proiectului de interes 
public Politia-Autoritati  locale  sevicii publice in parteneriat 2020. 

 
   Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se 
încredinţează Primarul comunei Sincai şi Compartimentul financiar-
contabil. 
 
                                                                                     PRIMAR 
                                                                                    HUZA  GRIGORE 
 
 

Contrasemnează,    
       Secretar, 
Suciu Ludovica Emilia 

                           

 

 

ROMÂNIA   

JUDEŢUL MUREŞ 

COMUNA  ŞINCAI 

Comuna ŞINCAI, localitatea Şincai, str.Principală  nr. 156  

Judeţul Mureş, cod poştal  547595   

Telefon/Fax:  0265 –427 201    e-mail: sincai@cjmures.ro 
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