HOTĂRÂREA NR.78
din 25 mai 2017
privind aprobarea programului de interes public judeţean
„Operativitatea structurilor de intervenţie pentru protecţia cetăţeanului” şi a
convenţiei de colaborare dintre Judeţul Mureş şi Inspectoratul pentru Situaţii
de Urgenţă „ Horea” al Judeţului Mureş pentru implementarea acestuia

Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând expunerea de motive nr.10.113/18.05.2017 a Direcţiei Economice, adresa
nr.9709/12.05.2017 a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al Judeţului
Mureş, precum şi avizul comisiilor de specialitate,
În temeiul prevederilor art.91, alin.(1), lit.”e” şi „f” precum şi alin.(6), lit.”a” şi
art.97 din Legea nr.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 Judeţul Mureş şi Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă „Horea” al Judeţului Mureş pentru implementarea programului menţionat la
art.1, conform convenţiei de colaborare cuprinse în Anexa nr.2.
Art.3. Anexele 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4.(1) Finanţarea activităţilor derulate de Judeţul Mureş în cadrul programului se
va asigura din capitolul bugetar 87.02.50, art.20.30.30 „ Alte acţiuni economice”.
(2) Din bugetul de venituri şi cheltuieli al anului 2017, se alocă suma de
237.000 lei.
Art.5. Se mandatează Preşedintele Judeţului Mureş – domnul Péter Ferenc, cu
semnarea convenţiei de colaborare prevăzute la art.2.
Art.6. De executarea prezentei hotărâri răspund Direcţia Economică şi Inspectoratul
pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al Judeţului Mureş.
Art.7. Prezenta hotărâre se comunică Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă
„Horea” al Judeţului Mureş şi Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş.

PREŞEDINTE
Péter Ferenc
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Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma
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Nr. 10.113/18.05.2017
Dosar VI D/1

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

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al Judeţului Mureş prin adresa
nr. 9709/12.05.2017 ne semnalează problemele cu care se confruntă în cazurile
situaţiilor de urgenţă, pe care trebuie să le gestioneze.
Astfel, în vederea asigurării subunităţiilor de intervenţie, care au în zona de
intervenţie clădiri înalte, dotarea cu echipamente de alpinişti ar permite
intervenţia la înălţime, indiferent de denivelările terenului.
Necesitatea existenţei unei soluţii informatice software şi a unui suport
hardware care să gestioneze toate informaţiile necesare conducerii intervenţiei
în situaţii de urgenţă cât si cele de natură preventivă pentru o gestionare
judicioasă a riscurilor existente la nivelul judeţului Mureş.
Achiziţionarea de aparate cu aducţiune SADAC care permit accesul salvatoriilor
în spaţii înguste.
În contextul suprapunerii zonelor de competenţă a Inspectoratul pentru Situaţii
de Urgenţă „Horea” al Judeţului Mureş cu zonele de conflict armat din cel de al doilea război mondial, în permanenţă sunt descoperite muniţii rămase
neexplodate. Transportul acestora de la locul descoperirii la depozit şi apoi în
poligonul de distrugere în condiţii de securitate a personalului cât şi pentru
diminuarea riscului de rateu pe timpul distrugerilor de muniţie neexplodată, se
impune înlocuirea explozorului actual care este uzat atât fizic cât şi moral.
Necesitatea achiziţionării unei camere video şi a unui aparat foto pentru a
putea fi identificate greşelile care au dus la producerea de pagube sau
pierderea de vieţi omeneşti.
De asemenea, pentru o comunicare cât mai eficientă, sunt necesare
achiziţionarea de staţii radio mobile şi fixe.
Având în vedere că numărul autovehiculelor din dotare a crescut, se impune
construirea unei copertine, care să protejeze caroseriile autovehiculelor, mai
ales în anotimpul rece.
Prin adresa înregistrată la Judeţul Mureş cu nr. 9709/12.04.2017, Inspectoratul
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 560.600 lei, din care contribuţia
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al Judeţului Mureş este de
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323.600 lei, iar a Judeţului Mureş de 237.000 lei, sume care vor fi utilizate
pentru achiziţionarea de dispozitive şi echipamente specifice, în vederea

îmbunătăţirii activităţii de conducere şi coordonare a intervenţiilor la
nivel judeţean.
Menţionăm că acest program va demara începând cu luna mai şi se va finaliza
în luna noiembrie 2017, urmând ca autoritatea publică judeţeană să aloce din
bugetul de venituri şi cheltuieli al anului 2017, suma de 237.000 lei.
Faţă de prevederile art.91 alin.(1) lit. "e" şi " f " 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 Judeţul Mureş şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „
Horea” al Judeţului Mureş pentru implementarea acestuia, conform proiectului
de hotărâre alăturat.

PREŞEDINTE
Péter Ferenc

DIRECTOR
Alin Mărginean

Întocmit : Iulia Axente
Verificat: Şef Serviciu: Ioana Tcaciuc
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ACTIVITĂŢILE PROGRAMULUI „OPERATIVITATEA STRUCTURILOR DE INTERVENŢIE PENTRU PROTECŢIA CETĂŢEANULUI”
OBIECTIVUL

Îmbunătăţirea
dotării cu
mijloace
tehnice de
intervenţie în
situaţii de
urgenţă

ACTIVITATEA/ACŢIUNEA

RESPONSABIL

TERMEN

INDICATORI EVALUARE

Repartiţia judicioasă a forţelor şi mijloacelor la I.S.U. „Horea”
nivelul
judeţului
prin
analizarea
zonelor Mureş
neacoperite cu forţe şi mijloace şi a celor la care
timpul de răspuns este ridicat

Aprilie 2017 –
Noiembrie 2017

Numărul reparaţiilor
executate în regie proprie

Asigurarea echipajelor de descarcerare şi prim
ajutor medical cu echipamente ce le permit o
intervenţie eficientă la accidentele rutiere

Aprilie 2017 –
Noiembrie 2017

Numărul intervenţiilor
pentru descarcerare şi prim
ajutor medical

I.S.U. „Horea”
Mureş/ Judeţul
Mureş

Asigurarea mijloacelor tehnice necesare în vederea I.S.U. „Horea”
desfăşurării intervenţiilor pentru gestionarea
Mureş/ Judeţul
situaţiilor de urgenţă generate de persoane sau
Mureş
animale surprinse în medii ostile vieţii

Aprilie 2017 – Numărul intervenţiilor
Noiembrie 2017 gestionate conform tipului
de risc

Asigurarea spatiilor de garare a tehnicii de
intervenţie în scopul prevenirii degradării
premature prin acţiunea factorilor de mediu

I.S.U. „Horea”
Mureş/ Judeţul
Mureş

Aprilie 2017 – Menţinerea autospecialelor
Noiembrie 2017 de intervenţie la standarde
adecvate de funcţionare;

Asigurarea unor echipamente care să ofere un grad
de protecţie minim personalului din echipa
pirotehnică a inspectoratului pe timpul
intervenţiilor

I.S.U. „Horea”
Mureş/ Judeţul
Mureş

Aprilie 2017 –
Noiembrie 2017

Numărul intervenţiilor
pentru asanarea muniţiei
neexplodate

Achiziţia de dulapuri de scule complet echipate
pentru atelierul auto al inspectoratului în scopul
asigurării mentenanţei tehnicii de intervenţie

I.S.U. „Horea”
Mureş/ Judeţul
Mureş

Aprilie 2017 –
Noiembrie 2017

Numărul reparaţiilor
executate în regie proprie

Achiziţionarea unui compresor de încărcare butelii
de aer comprimat.

I.S.U. „Horea”
Mureş/ Judeţul
Mureş

Aprilie 2017 –
Noiembrie 2017

Numărul buteliilor de aer
comprimat încărcate
necesare pentru
intervenţii.

Eficientizarea
mecanismelor
de coordonare
şi de
conducere a
acţiunilor de
răspuns la
dezastre

Eficientizarea
acţiunilor de
prevenirea
producerii
incendiilor la
locuinţe

Achiziţia
de
camere
foto/video
pentru
înregistrarea exerciţiilor/intervenţiilor în scopul
analizării operaţiunilor desfăşurate, evidenţierea
punctelor tari/slabe
Realizarea unei aplicaţii şi implementarea
informaţiilor dobândite pe timpul recunoaşterilor
în format electronic
Asigurarea de soluţii hardware pentru personalul
cu atribuţii de conducere a intervenţiei pentru a
avea la îndemână rapid şi eficient informaţii
informaţiile necesare pentru gestionarea situaţiilor
de urgenţă existente în documentele de pregătire
a intervenţiei
Creşterea eficienţei gestionării situaţiilor de
urgenţă generate de rătăciri de persoane sau
accidente aviatice.
Iniţierea de discuţii cu reprezentanţii mass-media
în vederea percepţiei mesajelor de popularizare,
informare sau atenţionare pentru a fi recepţionate
de o cât mai mare parte a populaţiei
Folosirea panourilor publicitare existente la nivelul
unităţilor administrative pentru promovarea de
anunţuri de conştientizare a factorilor de risc
Actualizarea permanentă a paginii de socializare a
instituţiei şi a site-ul instituţiei
Utilizarea datelor statistice rezultate din dinamica
intervenţiilor pentru reorientarea activităţii de
prevenire
Acţiuni de informare preventivă a populaţiei
(inclusiv categoriile defavorizate)
Elaborarea, la ordin, a propunerilor în vederea
îmbunătăţirii legislaţiei în domeniile apărării
împotriva incendiilor şi protecţiei civile
Sesiuni de pregătire cu agenţii constatatori –
inspectori de prevenire pentru îmbunătăţirea
capacităţii de aplicare a legislaţiei specifice, cu
participarea consilierului juridic al unităţii.

I.S.U. „Horea”
Mureş/ Judeţul
Mureş
I.S.U. „Horea”
Mureş/ Judeţul
Mureş
I.S.U. „Horea”
Mureş/ Judeţul
Mureş

I.S.U. „Horea”
Mureş/ Judeţul
Mureş
I.S.U. „Horea”
Mureş

Aprilie 2017 –
- Numărul de
Noiembrie 2017 intervenţii/exerciţii
prelucrate cu personalul
operativ al inspectoratului
Aprilie 2017 – Numărul de documente
Noiembrie 2017 pentru pregătirea
intervenţiei implementate
Aprilie 2017 – Numărul intervenţiilor
Noiembrie 2017 conduse şi coordonate cu
ajutorul soluţiilor hardware

Aprilie 2017 – Numărul intervenţiilor şi
Noiembrie 2017 durata acestora
Aprilie 2017 –
Noiembrie 2017

Numărul total de apariţii

I.S.U. „Horea”
Mureş/ Judeţul
Mureş
I.S.U. „Horea”
Mureş
I.S.U. „Horea”
Mureş

Aprilie 2017 – Numărul de anunţuri
Noiembrie 2017 afişate
Aprilie 2017 –
Noiembrie 2017
Aprilie 2017 –
Noiembrie 2017

Numărul de postări create

I.S.U. „Horea”
Mureş
I.S.U. „Horea”
Mureş

Aprilie 2017 –
Noiembrie 2017
Aprilie 2017 –
Noiembrie 2017

Numărul activităţilor de
informare
Numărul propunerilor

I.S.U. „Horea”
Mureş

Aprilie 2017 –
Noiembrie 2017

Numărul sesiunilor de
pregătire

Numărul de activităţi astfel
planificate

