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HOTĂRÂREA NR. 159 

din 30 octombrie 2014 

privind aprobarea programului de interes public judeţean „Operativitatea 
structurilor de intervenţie pentru protecţia cetăţeanului” şi a convenţiei de 
colaborare dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Inspectoratul General pentru 
Situaţii de Urgenţă „Horea” al Judeţului Mureş pentru implementarea acestuia 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr.18.472/23.X.2014 a Direcţiei Economice, adresa 
nr.3609545/21.10.2014 a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al 
Judeţului Mureş, precum şi avizul comisiilor de specialitate,                              

 În temeiul art.91 alin.(1), lit.”e” şi alin.(6) lit.”a” din Legea 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

hotărăşte: 

Art.1. Se aprobă programul de interes public judeţean „Operativitatea structurilor de 
intervenţie pentru protecţia cetăţeanului” cuprins în Anexa nr.1. 

Art.2. Se aprobă colaborarea dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Inspectoratul  General 
pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al Judeţului Mureş pentru implementarea 
programului menţionat la art.1, conform convenţiei cuprinse în  Anexa nr.2. 

Art.3. Anexele 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4.(1) Finanţarea activităţilor derulate de Consiliul Judeţean Mureş în cadrul 
programului se va asigura din capitolul bugetar 87.02.50, art.20.30.30. 

          (2) Din bugetul anului 2014, se alocă suma de 54.000 lei, iar suma de 305.000 lei 
se va aloca din bugetul de venituri şi cheltuieli al anului 2015. 

Art.5. Se împuterniceşte, preşedintele Consiliului Judeţean Mureş – domnul Ciprian 
Dobre, cu semnarea convenţiei prevăzute la art.2. 

Art.6.  Prezenta hotărâre se comunică Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă 
„Horea” al Judeţului Mureş şi Direcţiei Economice, care răspund de aducerea sa la 
îndeplinire. 

 

PREŞEDINTE                                                                                Contrasemnează 

Ciprian Dobre                                   SECRETAR 

                                                                                                         Paul Cosma 

 
     
 
 
 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/hot022_2011.htm#exp
http://cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/anexa1si2_hot041_2012.doc
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 DIRECŢIA ECONOMICĂ 
 SERVICIUL BUGET 

Nr. 18.472/23.10.2014 

Dosar VII/C/1 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind aprobarea programului de interes public judeţean "Operativitatea 
structurilor de intervenţie pentru protecţia cetăţeanului” şi a convenţiei de 
colaborare dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Inspectoratul General pentru 
Situaţii de Urgenţă „ Horea” al Judeţului Mureş pentru implementarea 
acestuia 
 
În exercitarea atribuţiilor specifice privind creşterea eficienţei intervenţiilor în 
zona de competenţă respectiv a activităţii de prevenire a incendiilor precum şi de 
îmbunătăţire a activităţii de conducere şi coordonare a intervenţiilor la nivel 
judeţean, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă „ Horea” al  Judeţului 
Mureş a iniţiat programul „Operativitatea structurilor de intervenţie pentru 
protecţia cetăţeanului”. 
Prin  adresa înregistrată la Consiliul Judeţean Mureş cu nr. 18305/21.10.2014, 
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă „ Horea” al Judeţului Mureş a  
înaintat spre aprobare şi implementare programul mai sus menţionat, pe care l-au 
anexat solicitării. 
Bugetul total al programului este de 874.500 lei, din care contribuţia Inspectoratul 
General pentru Situaţii de Urgenţă „ Horea” al  Judeţului Mureş  este de 515.500 
lei, iar a Consiliului Judeţean Mureş de 359.000 lei, sume care vor fi utilizate 
pentru achiziţionarea unor materiale şi echipamente necesare desfăşurării 
activităţilor programului, ce urmează a fi derulate prin grija Inspectoratul General 
pentru Situaţii de Urgenţă „ Horea” al  Judeţului Mureş . 
Menţionăm că  derularea acestui program începe în luna noiembrie 2014 şi va 
continua până în luna noiembrie 2015. De asemenea, din totalul sumei de 359.000 
lei, pentru anul 2014 se va aloca  suma de 54.000 lei, urmând ca diferenţa, 
respectiv suma de 305.000 lei să se aloce din bugetul de venituri şi cheltuieli al 
anului 2014. 
Faţă de prevederile art.91 alin.(1) lit. "e" coroborate cu cele ale alin.(6) lit. "a" din 
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, potrivit 
cărora, în exercitarea atribuţiilor privind cooperarea interinstituţională, consiliile 
judeţene pot încheia convenţii de colaborare cu alte persoane juridice, în vederea 
finanţării şi realizării unor acţiuni comune, propunem aprobarea programului de 
interes public judeţean „Operativitatea structurilor de intervenţie pentru protecţia 
cetăţeanului” şi a convenţiei de colaborare între Consiliul Judeţean Mureş şi 
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă „ Horea” al Judeţului Mureş 
pentru implementarea acestuia, conform proiectului de hotărâre alăturat.  
 

                           

   PREŞEDINTE                                                                    DIRECTOR 

                         Ciprian Dobre                                                                                     Bartha Iosif 

 

    Întocmit : şef serviciu Tcaciuc Ioana                                                                        



BUGETUL PROGRAMULUI 2014

Asigurat de ISU Mureş Asigurat de C.J.Mureş

(lei) (lei)

Furtun tip C 18.000 0 18.000

Furtun tip B 13.000 0 13.000

Scară culisabilă 5.000 0 5.000

Scară de împerechere 18.000 0 18.000

TOTAL 54.000 0 54.000

BUGETUL PROGRAMULUI 2015

Asigurat de ISU Mureş Asigurat de C.J.Mureş

(lei) (lei)

Carburanţi 400.000 400.000 0

Piese auto 70.000 50.000 20.000

Acumulatori 30.000 20.000 10.000

Anvelope 60.000 40.000 20.000

Furtun tip C 45.000 0 45.000

Furtun tip B 25.000 0 25.000

Lanterne 5.000 0 5.000

Scară culisabilă 10.000 0 10.000

Scară de împerechere 10.000 0 10.000

Măşti pentru aparate de 

respirat
65.000 0 65.000

Revizii echipamente 15.000 5.000 10.000
Pregătire şi dotare 

scafandri şi alpinişti
20.000 0 20.000

Echipamente IT 45.000 0 45.000

Consumabile CBRN şi PCM 10.500 500 10.000
Materiale promoţionale 

pentru prevenire
10.000 0 10.000

TOTAL 820.500 515.500 305.000

REZULTATE PRECONIZATE

2. Reducerea cu cel puţin 3% a numărului de incendii în mediul rural ca urmare a activităţilor de prevenire 

efectuate de către personalul ISU şi SVSU.

3. Reducerea cu 5% a pagubelor produse în urma producerii unor situaţii de urgenţă, printr-o intervenţie mai rapidă 

a forţelor de intervenţie.

4. Creşterea capacităţii de intervenţie şi a siguranţei personalului pe timpul intervenţiilor.

5. Întărirea colaborării dintre ISU, UAT şi instituţiile cu funcţii de sprijin în asigurarea managementului ISU.

6. Reducerea timpului de răspuns la solicitările  cetăţenilor, efectuate prin DIAU 112, în special în mediul.

7. Creşterea cu 10% a numărului UAT dotate cu autospeciale de intervenţie.

TOTAL NECESAR

Având în vedere că la nivelul unităţii există un deficit de peste 50% de accesorii gen furtun de refulare, scări 

manuale, etc., necesare realizării dispozitivelor de intervenţie în vederea creşterii eficienţei şi reducerii timpului 

de intervenţie precum şi a pagubelor materiale, vă rugăm a ne sprijini cu fondurile  necesare  achiziţionării 

următoarelor bunuri:

Valoarea totală a cheltuielilor programului este de 820.500 lei, din care  I.S.U Mureş va asigura 515.500 lei, iar C.J. 

Mureş 305.000 lei, după cum urmează:

TOTAL NECESAR

În urma implementării activităţilor programului, se urmăreşte atingerea următoarelor rezultate:

1. Creşterea eficienţei acţiunilor desfăşurate pe timpul intervenţiilor.



Obiectivul Activitatea/acţiunea Responsabil Termen Indicatori de  evaluare

1. Deschiderea unor puncte de lucru la UAT în vederea reducerii 

timpului de răspuns la structurile de intervenţie din cadrul 

unităţii

I.S.U. "Horea" Mureş
Noiembrie 2014 - 

Martie 2015
Numărul localităţilor identificate

2. Creşterea numărului de unităţi administrativ teritoriale 

dotate cu autospeciale scoase din  uz din dotarea I.S.U. "Horea" 

Mureş sau donate/sponsorizate de parteneri externi cu care 

inspectoratul are relaţii de colaborare.

I.S.U. "Horea" Mureş
Noiembrie 2014 - 

Noiembrie 2015
Numărul U.A.T. dotate cu autospeciale

3. Încadrarea SVSU cu personal care să asigure permanenţa la 

intervenţii.
I.S.U. "Horea" Mureş

Noiembrie 2014 - 

Noiembrie 2015

Numărul intervenţiilor în comun S.V.S.U.  - 

I.S.U.

4. Dotarea şi repararea (inclusiv revizia tehnică) a 

autovehiculelor din parcul auto al I.S.U. "Horea" Mureş, utilizate 

la intervenţii.

I.S.U. "Horea" 

Mureş/Consiliul 

Judeţean Mureş

Noiembrie 2014 - 

Martie 2015

Menţinerea autospecialelor de intervenţie 

la  la standarde adecvate de funcţionare/  

Reducerea timpului de răspuns la 

intervenţii.
5. Identificarea  factorilor de risc din zonele greu accesibile 

(drumuri greu practicabile, poduri/podeţe 

subdimensionate/agabaritice pentru autospecialele de 

intervenţie) şi includerea acestora în Fişa operativă de 

localitate specifică, cu evidenţierea tehnicii de intervenţie care 

poate interveni în astfel de zone.

I.S.U. "Horea" Mureş
Noiembrie 2014 - 

Noiembrie 2015

Numărul intervenţiilor în zone greu 

accesibile/Tehnica de intervenţie folosită

6. Acordarea sprijinului de specialitate S.V.S.U. în vederea 

executării laturii preventive care să scoată la iveală factorii de 

risc din U.A.T.

I.S.U. "Horea" Mureş
Noiembrie 2014 - 

Noiembrie 2015

Numărul factorilor de risc/neregularităţi 

identificate

7. Achiziţionarea de accesorii de strictă necesitate necesare 

intervenţiei, la autospecialele de lucru cu apă şi  spumă 

(furtune, lanterne

I.S.U. "Horea" 

Mureş/Consiliul 

Judeţean Mureş

Noiembrie 2014 - 

Noiembrie 2015
Numărul acţiunilor desfăşurate

8. Dotarea personalului atestat - alpinist de intervenţie din 

cadrul inspectoratului, cu echipamente individuale specifice 

lucrului la înălţime.

I.S.U. "Horea" 

Mureş/Consiliul 

Judeţean Mureş

Noiembrie 2014 - 

Martie 2015

Numărul lucrărilor inspectoratului care 

deţin astfel  de echipamente

9. Achiziţionarea dec măşti pentru folosirea aparatelor de aer 

comprimat pentru întreg personalul de intervenţie, executarea 

cerinţelor date de producător.

I.S.U. "Horea" 

Mureş/Consiliul 

Judeţean Mureş

Noiembrie 2014 - 

Noiembrie 2015

Numărul  de intervenţii la care s-au folosit 

aparate de respirat

10. Achiziţionarea de materiale consumabile şi  executarea  

verificării/calibrării aparatelor şi echipamentelor de măsură şi 

control din dotarea  autospecialelor C.B.R.N pirotehnic şi 

P.C.M.

I.S.U. "Horea" 

Mureş/Consiliul 

Judeţean Mureş

Noiembrie 2014 - 

Noiembrie 2015

Numărul de intervenţii/exerciţii la care s-

au folosit aparatele

ACTIVITĂŢILE PROGRAMULUI "OPERATIVITATEA STRUCTURILOR DE INTERVENŢIE PENTRU PROTECŢIA CETĂŢEANULUI"

I. Creşterea 

eficienţei 

intervenţiilor în 

zona de 

competenţă

1



11.  Necesitatea înfiinţării unei baze complexe de pregătire 

pentru personalul de intervenţie şi echipajele SMURD.

I.S.U. "Horea" 

Mureş/Consiliul 

Judeţean Mureş

Noiembrie 2014 - 

Noiembrie 2015

Numărul de personal pregătit în această 

bază

1. Dotarea cu echipament de comunicaţii şi  IT a  Centrului 

Judeţean de Conducere şi Coordonare a Intervenţiei.

I.S.U. "Horea" 

Mureş/Consiliul 

Judeţean Mureş

Noiembrie 2014 - 

Noiembrie 2015
Numărul de intervenţii la incendii

2. Operaţionalizarea schimbului de date între autospeciale 

(CBRN, PCM) şi punctul de comandă judeţean, prin 

achiziţionarea de servicii de comunicaţii

I.S.U. "Horea" 

Mureş/Consiliul 

Judeţean Mureş

Noiembrie 2014 - 

Noiembrie 2015

1. Creşterea numărului de deplasări în teren, în afara celor 

planificate, pentru soluţionarea sesizărilor privind încălcarea 

normelor PSI.

I.S.U. "Horea" Mureş
Noiembrie 2014 - 

Noiembrie 2015
Numărul total de ore

2. Elaborarea periodică de  analize pe linia preventivă  în scopul 

cunoaşterii situaţiei reale privind încălcările normelor PSI de 

către instituţii/agenţi economici. Comunicarea concluziilor 

către structurile de intervenţie.

I.S.U. "Horea" Mureş
Noiembrie 2014 - 

Noiembrie 2015
Analize realizate şi  calitatea acestora

3. Realizarea unei statistici privind obiectivele avizate şi 

neautorizate după finalizarea construcţiilor în vederea luării 

măsurilor ce se impun.

I.S.U. "Horea" Mureş
Noiembrie 2014 - 

Noiembrie 2015
Analize realizate şi  calitatea acestora

4. Popularizarea în mediul rural a eficienţei folosirii aoelui de 

urgenţă prin D.I.A.U. 112 pentru apelarea acestuia în cazul 

producerii unor situaţii  de urgenţă.

I.S.U. "Horea" Mureş
Noiembrie 2014 - 

Noiembrie 2015

Numărul activităţilor de popularizare 

realizate/Numărul apelurilor pentru situaţii 

de urgenţă.

5. Elaborarea unor pliante, reviste şi pachete şi popularizarea 

acţiunilor preventive pe tipuri de risc precum şi consecinţele 

producerii unor situaţii de urgenţă

I.S.U. "Horea" 

Mureş/Consiliul 

Judeţean Mureş

Noiembrie 2014 - 

Noiembrie 2015

Numărul activităţilor preventive/Numărul 

de participanţi

6. Dezvoltarea abilităţilor tinerilor prvind modul de comportare 

în cazul producerii unor situaţii de urgenţă (Prietenii 

Pompierilor, Cu viaţa mea apăr viaţa)

I.S.U. "Horea" 

Mureş/Consiliul 

Judeţean 

Mureş/I.S.J./Mureş

Noiembrie 2014 - 

Noiembrie 2015
Numărul de cercuri efectuate

7. Organizarea şi desfăşurarea concursurilor profesionale ale 

serviciilor profesioniste, SVSU şi SPSU

I.S.U. "Horea" 

Mureş/Consiliul 

Judeţean Mureş

Noiembrie 2014 - 

Noiembrie 2015

III.Eficientizarea 

activităţii de 

prevenire a 

incendiilor

II.Îmbunătăţirea 

activităţii de 

conducere şi 

coordonare a 

intervenţiilor la 

nivel judeţean
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