
 

 

 

 

                          

HOTĂRÂREA NR. 69 
din 22 aprilie 2021 

pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.20/2009 
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public 

Judeţean SALVAMONT Mureş şi schimbarea denumirii serviciului 
 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând referatul de aprobare nr.10353/16.04.2021 al Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Mureş, raportul de specialitate nr.10473/16.04.2021 al Serviciului resurse umane, 

raportul juridic nr.10492/16.04.2021 al Serviciului juridic, precum şi avizul comisiilor de 

specialitate, 

Luând în considerare solicitarea Serviciului Public Judeţean SALVAMONT-SALVASPEO 

nr.33/28.03.2021, 

În considerarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 77/2003 privind instituirea unor 

măsuri pentru prevenirea accidentelor montane şi organizarea activităţii  de salvare în 

munţi, ale Normelor metodologice privind organizarea serviciilor publice de salvare 

acvatică – salvamar şi a posturilor de prim ajutor pe plajă, aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr. 1136/2007, ale Legii nr. 402/2006 privind prevenirea accidentelor şi 

organizarea activităţii de salvare din mediul subteran speologic, republicată, ale Legii 

nr. 253/2019 privind câinii Salvamont, precum și ale Legii nr.5/2021 privind Statutul 

personalului profesionist operativ de intervenţie din cadrul serviciilor civile care asigură 

asistenţă publică medicală de urgenţă şi prim ajutor calificat, precum și a unor 

activități noi impuse de realitatea practică a intervențiilor în domeniul situațiilor de 

urgență, 

În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. „d”, coroborate cu cele ale alin. (5) lit. 

„q”, ale art. 182 alin. (1), precum și ale art. 589 alin. (2) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, 

hotărăşte: 

Art.I. Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 20/26.02.2009 privind 

aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public Judeţean 

SALVAMONT Mureş şi schimbarea denumirii serviciului, se modifică și se înlocuiește cu 

anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.II. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Public Judeţean SALVAMONT-

SALVASPEO, care răspunde de ducerea ei la îndeplinire. 

PREŞEDINTE                                                                  Contrasemnează 

Péter Ferenc                                                                            SECRETAR GENERAL 

                                               Paul Cosma  

 



 

Nr. 10353/16.04.2021 

Dosar IX.B.1 

 

REFERAT DE APROBARE 

pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.20/2009 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului 

Public Judeţean SALVAMONT Mureş şi schimbarea denumirii serviciului 

 

Serviciul Public Județean SALVAMONT-SALVASPEO funcționează sub autoritatea 

Consiliului județean Mureș din luna octombrie 2004, fiind înființat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Mureș nr.43/07.10.2004 privind aprobarea organizării și 

funcționării serviciului Public Județean Salvamont.  

Ultimul Regulament de organizare și funcționare al instituției a fost aprobat prin  

Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 20/2009, privind aprobarea Regulamentului 

de organizare şi funcţionare al Serviciului Public Judeţean SALVAMONT Mureş şi 

schimbarea denumirii. Astfel, la activitățile privind instituirea unor măsuri pentru 

prevenirea accidentelor montane și de salvare în munți s-au adăugat cele de 

prevenire a accidentelor și organizarea activității de salvare din mediul subteran 

speologic. Și denumirea serviciului s-a modificat corespunzător. 

Prin adresa nr. 33/28.03.2021, Serviciul Public Judeţean SALVAMONT-SALVASPEO 

Mureş solicită modificarea Regulamentului de organizare și funcționare. 

Această actualizare este necesară având în vedere apariția unor acte normative 

specifice aplicabile în domeniu – Legea nr.253/2019 privind câinii Salvamont și Legea 

nr.5/2021 privind Statutul personalului profesionist operativ de intervenţie din cadrul 

serviciilor civile care asigură asistenţă publică medicală de urgenţă şi prim ajutor 

calificat precum și a unor activități noi impuse de realitatea practică a intervențiilor 

în domeniul situațiilor de urgență.  

Principalele activități cu care se completează regulamentul vizează salvarea 

persoanelor aflate în pericol de înec, căutarea persoanelor dispărute în apă, inclusiv 

prin scufundări acvatice, scoaterea victimei din mediul periculos, recuperarea 

persoanelor înecate, în ştranduri şi alte locuri organizate pentru îmbăiere, situate pe 

apele interioare naturale sau amenajate. 

Având în vedere cele de mai sus, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre pentru 

modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 20/2009 privind 

aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public Judeţean 

SALVAMONT Mureş şi schimbarea denumirii serviciului. 

 

 PREŞEDINTE 

           Péter Ferenc 
 

 



 

Nr.10473/16.04.2021 

Dosar IX.B.1 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.20/2009 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului 

Public Judeţean SALVAMONT Mureş şi schimbarea denumirii serviciului 

 

 

Serviciul Public Județean SALVAMONT-SALVASPEO funcționează sub autoritatea 

Consiliului județean Mureș din luna octombrie 2004, fiind înființat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Mureș nr.43/07.10.2004 privind aprobarea organizării și 

funcționării serviciului Public Județean Salvamont.  

Ultimul Regulament de organizare și funcționare al instituției a fost aprobat prin  

Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.20/2009, privind aprobarea Regulamentului 

de organizare şi funcţionare al Serviciului Public Judeţean SALVAMONT Mureş şi 

schimbarea denumirii. Astfel, la activitățile privind instituirea unor măsuri pentru 

prevenirea accidentelor montane și de salvare în munți s-au adăugat cele de prevenire 

a accidentelor și organizarea activității de salvare din mediul subteran speologic. Și 

denumirea serviciului s-a modificat corespunzător. 

Prin adresa nr.33/28.03.2021, Serviciul Public Judeţean SALVAMONT-SALVASPEO Mureş 

solicită modificarea Regulamentului de organizare și funcționare. 

Actualizarea regulamentului este necesară având în vedere apariția unor acte 

normative specifice aplicabile în domeniu – Legea nr.253/2019 privind câinii Salvamont 

și Legea nr.5/2021 privind Statutul personalului profesionist operativ de intervenţie 

din cadrul serviciilor civile care asigură asistenţă publică medicală de urgenţă şi prim 

ajutor calificat precum și a unor activități noi impuse de realitatea practică a 

intervențiilor în domeniul situațiilor de urgență.  

Principalele activități cu care se completează regulamentul vizează căutarea și 

salvarea persoanelor cu tehnici de scufundare acvatică, în ştranduri şi alte locuri 

organizate pentru îmbăiere, situate pe apele interioare naturale sau amenajate. 

De asemenea, s-au făcut unele completări cu privire la colaborarea Serviciului Public 

Judeţean SALVAMONT-SALVASPEO Mureş cu alte instituții cu atribuții specifice de 

același tip sau complementare, inclusiv prin Sistemul Național de Management al 

Situaților de Urgență, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.21/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

Menționăm că, competenţa de înfiinţare/organizare a structurii responsabile cu 

furnizarea/prestarea serviciilor publice este reglementată de art.589 alin.(2) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, potrivit căreia „Autorităţile administraţiei 

publice locale, prin acte administrative, au competenţa de înfiinţare/organizare a 



 

structurilor responsabile pentru prestarea serviciilor care răspund în principal 

nevoilor specifice colectivităţii locale.” 

Având în vedere cele de mai sus și luând în considerare referatul de aprobare 

nr.10353/2021 pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Mureș 

nr.20/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului 

Public Judeţean SALVAMONT Mureş şi schimbarea denumirii serviciului. 

 

 

 

 

ȘEF SERVICIU 

            Elena Popa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Șef serviciu Elena Popa 

2 ex. 
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                     Nr. 10492/16.04.2021 

                    Dosar nr. IX/B/1 

RAPORT  

la proiectul de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului 

Județean Mureș nr.20/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al Serviciului Public Judeţean SALVAMONT Mureş şi schimbarea 

denumirii serviciului 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, cu 

Referatul de aprobare nr. 10353/16.04.2021 şi în considerarea celor reținute în Raportul 

de specialitate nr. 10473/2021 al Serviciului Resurse Umane, 

În conformitate cu prevederile art. 45 alin. (4) din Regulamentul de organizare şi 

funcţionare al Consiliului Judeţean Mureş, aprobat prin Hotărârea nr. 115/2019, am 

procedat la verificarea legislației primare și secundare incidente, în aplicarea căreia 

este elaborat proiectul, corespondența cu normele de competenţă incidente activităţii 

autorităţii deliberative şi respectarea normelor de tehnică legislativă, sens în care am 

întocmit prezentul raport, prin care precizăm următoarele: 

Din conținutul înscrisurilor care însoțesc proiectul de hotărâre reiese că, în adoptarea 

actului administrativ sunt incidente următoarele acte normative: 

- Hotărârea Guvernului nr. 77/2003 privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea 

accidentelor montane şi organizarea activităţii  de salvare în munţi; 

- Normele metodologice privind organizarea serviciilor publice de salvare acvatică – 

salvamar şi a posturilor de prim ajutor pe plaja, aprobate prin Hotărârea Guvernului 

nr.1136/2007; 

- Legea nr. 402/2006 privind prevenirea accidentelor şi organizarea activităţii de 

salvare din mediul subteran speologic, republicată; 

- Legea nr. 253/2019 privind câinii Salvamont; 

- Legea nr.5/2021 privind Statutul personalului profesionist operativ de intervenţie din 

cadrul serviciilor civile care asigură asistenţă publică medicală de urgenţă şi prim ajutor 

calificat precum și a unor activități noi impuse de realitatea practică a intervențiilor în 

domeniul situațiilor de urgență; 

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare. 

Serviciul Public Județean SALVAMONT-SALVASPEO funcționează sub autoritatea 

Consiliului județean Mureș din luna octombrie 2004, fiind înființat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Mureș nr. 43/07.10.2004 privind aprobarea organizării și 

funcționării serviciului Public Județean Salvamont. Regulamentul actual de organizare și 

funcționare al Serviciului Public Judeţean SALVAMONT Mureş a fost aprobat prin  

Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.20/2009. 

Prin adresa nr. 33/28.03.2021 înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub 

nr.7.200/17.03.2021, Serviciul Public Judeţean SALVAMONT-SALVASPEO Mureş solicită 

modificarea Regulamentului de organizare și funcționare. 

Analizând propunerile de modificare a Regulamentului de organizare și funcționare al 

Serviciului Public Judeţean SALVAMONT-SALVASPEO Mureş, apreciem că acesta respectă 

prevederile legale incidente domeniului. 
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Astfel, principalele activități cu care se completează regulamentul vizează căutarea și 

salvarea persoanelor cu tehnici de scufundare acvatică, în ştranduri şi alte locuri 

organizate pentru îmbăiere, situate pe apele interioare naturale sau amenajate, așa 

cum reglementează prevederile Normelor metodologice privind organizarea serviciilor 

publice de salvare acvatică – salvamar şi a posturilor de prim ajutor pe plaja, aprobate 

prin Hotărârea Guvernului nr. 1136/2007. 

De asemenea, s-au făcut unele completări cu privire la posibilitatea colaborării 

Serviciului Public Judeţean SALVAMONT-SALVASPEO Mureş cu alte instituții cu atribuții 

specifice de același tip sau complementare, inclusiv prin Sistemul Național de 

Management al Situaților de Urgență, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.21/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

Totodată, modificările vizează corelarea principalelor activități specifice Serviciului 

Public Judeţean SALVAMONT-SALVASPEO Mureş cu dispozițiile Legii nr. 253/2019 privind 

câinii Salvamont și ale Legii nr. 5/2021 privind Statutul personalului profesionist 

operativ de intervenţie din cadrul serviciilor civile care asigură asistenţă publică 

medicală de urgenţă şi prim ajutor calificat. 

Potrivit art. 589 alin. (2) din Codul administrativ, autorităţile administraţiei publice 

locale, prin acte administrative, au competenţa de înfiinţare/organizare a structurilor 

responsabile pentru prestarea serviciilor care răspund în principal nevoilor specifice 

colectivităţii locale. 

În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, arătăm că 

potrivit prevederilor art. 173 alin. (1) lit. „d” din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, consiliul judeţean îndeplinește atribuţii privind gestionarea serviciilor 

publice de interes judeţean, iar conform dispoziţiilor alin. (5) lit. „q” al aceluiaşi 

articol, autoritatea publică județeană asigură, potrivit competenţelor sale şi în 

condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea altor servicii publice stabilite prin 

lege, în speță Serviciul Public Judeţean SALVAMONT-SALVASPEO. 

Menționăm totodată că, proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea 

prevederilor art. 81-82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare. 

Din perspectiva celor arătate mai sus, opinăm că proiectul de hotărâre pentru 

modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.20/2009 privind 

aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public Judeţean 

SALVAMONT Mureş şi schimbarea denumirii serviciului, îndeplinește condițiile legale 

pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Județean Mureș, ulterior 

avizării de către comisiile de specialitate nominalizate în condițiile art. 136 alin. (4) din 

Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeș 
 

 

 

Întocmit: Catrinoi Ionuț/2 ex. 

Verificat: Adriana Farkas – Şef Serviciu 
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