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HOTĂRÂREA NR.112 

din 11 septembrie 2015 

 

                        privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al 

                         judeţului Mureş 

 
 

 

Consiliul Judeţean Mureş,  

Văzând expunerea de motive nr. 17223 /04.09.2015 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. 6/29.07.2015  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 actualizarea Planului 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/
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                                        EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a 

riscurilor al judeţului Mureş  
 

Scopurile Planului de analiză şi acoperire a riscurilor sunt de a asigura cunoaşterea de 
către toţi factorii implicaţi a sarcinilor şi atribuţiilor ce le revin premergător, pe timpul 
şi după apariţia unei situaţii de urgenţă, de a crea un cadru unitar şi coerent de acţiune 
pentru prevenirea şi gestionarea riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă şi de a 
asigura un răspuns optim în caz de urgenţă, adecvat fiecărui tip de risc identificat. 

Astfel, potrivit prevederilor art.15, lit. a) din Legea nr.307/2006 privind apărarea 
împotriva incendiilor, Consiliul Judeţean Mureş a aprobat prin Hotărârea 
nr.121/07.08.2014  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 Planului de analiză şi 
acoperire a riscurilor. 

Având în vedere modificarea componenţei Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă precum şi necesitatea actualizării datelor cuprinse în Planul de analiză şi 
acoperire a riscurilor la nivelul judeţului Mureş, date care au fost puse la dispoziţie 
de către instituţii, agenţi economici şi comitete locale pentru situaţii de urgenţă din 
judeţul Mureş 

Luând în considerare dispoziţiile art.6, alin.(2) din Ordinul Ministrului Administraţiei şi 
Internelor nr.132/2007 potrivit cărora Planul de analiză şi acoperire a riscurilor se 
actualizează la fiecare început de an sau ori de câte ori apar alte riscuri decât cele 
analizate sau modificări în organizarea structurilor care, potrivit legii, au atribuţii ori 
asigură funcţii de sprijin privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă în 
profil teritorial 

Ţinând cont de Hotărârea nr.6/29.07.2015 a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă Mureş privind avizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul 
judeţului Mureş pe anul 2015 şi de Ordinul prefectului nr.212/10.08.2015 privind 
actualizarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Mureş 

Propunem spre aprobare actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor la 
nivelul judeţului Mureş, conform proiectului de hotărâre alăturat. 

VICEPREŞEDINTE 
Szabó Árpád                                                                       

ARHITECT ŞEF 
arh. Şipoş Răzvan 

 
 
 
Întocmit: Baciu Andreea 

 
 

   Nr. 17223/04.09.2015 
            Dosar V 
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