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HOTĂRÂREA NR.121 

din 7 august 2014 

 

          privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al  

                                     judeţului Mureş 

 
 

                                

Consiliul Judeţean Mureş,  

Văzând expunerea de motive nr.13.487/5.VIII.2014 a Direcţiei Amenajare Teritoriu şi 

Urbanism, precum şi avizul comisiilor de specialitate, 

Având în vedere prevederile art.15, lit.a) din Legea nr.307/2006 privind apărarea 

împotriva incendiilor şi ale art.6 din Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor 

nr. 132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi 

acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză şi acoperire a 

riscurilor,  

Ţinând cont de Hotărârea nr. 4 din 25 iulie 2014 a Comitetului Judeţean pentru 

Situaţii de Urgenţă Mureş, 

În temeiul dispoziţiilor articolului 97, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare,  

hotărăşte: 

Art.1. Se aprobă Planul de analiză şi acoperire a riscurilor al judeţului Mureş, 

conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Prezenta hotărâre va fi publicată în Monitorul Oficial al judeţului Mureş, va 

putea fi accesată pe site-ul www.cjmures.ro şi se va comunica, în format electronic, 

autorităţilor administraţiei publice locale din judeţ. 

 

 

PREŞEDINTE                              Contrasemnează 

Ciprian Dobre                               SECRETAR 

                                                         Paul Cosma

   

                       

  

                 

http://www.cjmures.ro/


 

 

 

 

Nr.13.487/5.VIII.2014 

Dosar VI D/1 

       

                          EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire 

a riscurilor al judeţului Mureş 

 

Apărarea împotriva incendiilor constituie o activitate de interes public naţional cu caracter 

permanent, la care sunt obligate să participe, conform legii, atât autorităţile 

administraţiei publice locale cât şi toate persoanele fizice şi juridice de pe raza judeţului 

Mureş. 

Consiliului Judeţean, ca autoritate a administraţiei publice locale de interes judeţean, îi 

revin obligaţii importante în domeniul apărării împotriva incendiilor. Astfel, potrivit art.15, 

lit.a) din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, Consiliul Judeţean 

Mureş a aprobat prin Hotărârea nr.62/28.04.2011 Planul de analiză şi acoperire a 

riscurilor la nivelul judeţului Mureş  elaborat în conformitate cu prevederile art.6 din 

Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.132/2007 pentru aprobarea Metodologiei 

de elaborare a Planul de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii - cadru a Planul de 

analiză şi acoperire a riscurilor. 

Ca urmare a modificării componenţei Comitetului Judeţean pentru Situaţii de urgenţă şi a 

situaţiei mijloacelor de intervenţie ale Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „HOREA”şi 

ale Serviciilor Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă, prin Hotărârea Consiliului Judeţean 

Mureş nr.145/05.09.013 a fost aprobată actualizarea Planul de analiză şi acoperire a 

riscurilor la nivelul judeţului Mureş.  

Având în vedere necesitatea centralizării datelor actualizate puse la dispoziţie de 

instituţiile şi agenţii economici din judeţul Mureş, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 

„HOREA” a elaborat Planul de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul judeţului Mureş 

care a fost aprobat de către Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Mureş prin 

Hotărârea nr. 4/25.04.2014. 

Faţă de cele mai sus, propunem spre aprobare Planul de analiză şi acoperire a riscurilor 

la nivelul judeţului Mureş conform proiectului de hotărâre alăturat. 

 

VICEPREŞEDINTE                                                                              ARHITECT ŞEF 

Kelemen Attila Márton                                                              arh. Şipoş Răzvan 

 
                                                

                                               

                                           
                                                Întocmit: Baciu Andreea 

Verificat: Şef serviciu, ing.Preotu Mariana 
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