
 

 

 

HOTĂRÂREA  NR. 139 

din 26 august 2021 

privind aprobarea actualizării Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al 

judeţului Mureș 

 

pri                                

Consiliul Judeţean Mureş,  

Văzând referatul de aprobare nr.22955/20.08.2021 al Vicepreședintelui Consiliului 

Județean Mureș, raportul de specialitate al Direcției amenajare teritoriu și urbanism și 

raportul Serviciului juridic, precum şi avizul comisiilor de specialitate, 

În conformitate cu prevederile art.15 lit.„a” din Legea nr.307/2006 privind apărarea 

împotriva incendiilor și ale art.6 din Metodologia de elaborare a Planului de analiză şi 

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

aprobată prin Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr.132/2007, 

În temeiul dispoziţiilor art.173 alin.(1) lit.„f” coroborate cu cele ale art.182 alin.(1) din 

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

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 

Péter Ferenc                           SECRETAR GENERAL 

                  Paul Cosma 

            

            

http://www.cjmures.ro/
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REFERAT DE APROBARE 

privind aprobarea actualizării Planului de analiză şi acoperire a riscurilor 

al județului Mureș 

 

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. 

In acest sens, potrivit prevederilor art.15 lit.„a” din Legea nr.307/2006 privind 

apărarea împotriva incendiilor, Consiliul Judeţean Mureş a aprobat prin Hotărârea 

nr.106/25.06.2020, Planul de analiză şi acoperire a riscurilor al judeţului Mureş.  

În urma modificării componenţei Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 

precum și a datelor referitoare la mijloacele de intervenție la nivel județean 

cuprinse în Anexa nr.5, la căile de comunicații rutiere cuprinse în Anexa nr.6, la 

mijloacele de intervenție la cutremure și alunecări de teren cuprinse în Anexa 

nr.16 și având în vedere actualizarea datele privind regimul precipitațiilor din anul 

2020 cuprinse în Capitolul II, Secțiunea a 2-a, pct. 2, valorile maxime ale 

temperaturilor înregistrate pe parcursul anului 2020 cuprinse în Capitolul II, 

Secțiunea a 2-a, pct.3 și datele privind rețeaua de drumuri, inclusiv tronsoanele 

de autostradă cuprinse în Capitolul II, Secțiunea a 5-a, pct. 1, 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență HOREA al județului Mureș a înaintat 

pentru aprobare prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Mureș cu 

nr.21580/04.08.2021, Planul de analiză şi acoperire a riscurilor al judeţului 

Mureş, actualizat și avizat de către Prefectul județului Mureș. 

Astfel, luând în considerare prevederile art.6 din Ordinul Ministrului Administraţiei 

şi Internelor nr. 132/2007 potrivit cărora Planul de analiză şi acoperire a riscurilor 

aferent judeţului 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,  supunem spre aprobare 

proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării Planului de analiză şi 

acoperire a riscurilor al judeţului Mureş. 

 

VICEPREȘEDINTE        

Kovács Mihály-Levente 

 
                                       

   Nr. 22955/20.08.2021 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea actualizării Planului de analiză şi acoperire a riscurilor 

al județului Mureș 

 

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. 

In acest sens, potrivit prevederilor art.15, lit. a) din Legea nr.307/2006 privind 

apărarea împotriva incendiilor, Consiliul Judeţean Mureş a aprobat prin Hotărârea 

nr.106/25.06.2020, Planul de analiză şi acoperire a riscurilor al judeţului Mureş.  

În urma modificării componenţei Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 

precum și a datelor referitoare la mijloacele de intervenție la nivel județean 

cuprinse în Anexa nr.5, la căile de comunicații rutiere cuprinse în Anexa nr.6, la 

mijloacele de intervenție la cutremure și alunecări de teren cuprinse în Anexa 

nr.16 și având în vedere actualizarea datelor privind regimul precipitațiilor din 

anul 2020 cuprinse în Capitolul II, Secțiunea a 2-a, alin. (2), valorile maxime ale 

temperaturilor înregistrate pe parcursul anului 2020 cuprinse în Capitolul II, 

Secțiunea a 2-a, alin. (3) și datele privind rețeaua de drumuri, inclusiv tronsoanele 

de autostradă cuprinse în Capitolul II, Secțiunea a 5-a, Punctul 1, 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență HOREA al județului Mureș a înaintat 

pentru aprobare prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Mureș cu 

nr.21580/04.08.2021, Planul de analiză şi acoperire a riscurilor al judeţului 

Mureş, actualizat și avizat de către Prefectul județului Mureș. 

Astfel, luând în considerare prevederile art.6 din Ordinului Ministrului 

Administraţiei şi Internelor nr. 132/2007 potrivit cărora Planul de analiză şi 

acoperire a riscurilor aferent judeţului 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 ,  

Planul de analiză şi acoperire a riscurilor al judeţului Mureş, actualizat și avizat 

   Nr. 23017/20.08.2021 

 

Dosar IN B/1 
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de către Prefectul județului Mureș, poate fi supus spre aprobare plenului 

Consiliului Județean Mureș.   

ARHITECT ȘEF  
arh. Adina Gabriela Popescu   

Întocmit : ing. Baciu Andreea 
Verificat : Șef serviciu, Platon Cătălin                                               
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Văzut: 

Director executiv 

Genica Nemeș 

 

 

RAPORT  

la proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării Planului de analiză şi 

acoperire a riscurilor al județului Mureș 

 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Vicepreşedintele Consiliului Judeţean 

Mureş, cu Referatul de aprobare nr. 22955/20.08.2021 şi în considerarea celor 

reținute în Raportul de specialitate nr.23017/20.08.2021 al Direcției Amenajare 

Teritoriu și Urbanism, Serviciul Avizare Autorizare și Control, Compartimentul Situații 

de Urgență, 

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

funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr.115 din 

26.09.2019, am procedat la verificarea legislaţiei primare şi secundare 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 prevederile art.15 lit.„a” din Legea 

nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările 

ulterioare, art.6 din Metodologia de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a 

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

prin Ordinul Ministerului Administrației și Internelor nr.132/2007, precum și cele ale 

art.173 alin.(1) lit.„f” din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ.  

Potrivit prevederilor art.6 alin.(1) din Metodologia de elaborare a Planului de analiză 

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

riscurilor aprobată prin Ordinul Ministerului Administrației și Internelor nr.132/2007, 

planul de analiză şi acoperire a riscurilor se întocmește de comitetul judeţean/al 

municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă, respectiv de comitetele locale 

pentru situaţii de urgenţă şi se aprobă de consiliul judeţean/Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti, respectiv de consiliile locale, corespunzător unităţilor 

administrativ-teritoriale pe care le reprezintă.  

             Nr. 23037/20.08.2021 

             Dosar. IX/B/1 
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Inspectoratul pentru Situații de Urgență HOREA al județului Mureș a înaintat pentru 

aprobare prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Mureș cu 

nr.21580/04.08.2021, Planul de analiză şi acoperire a riscurilor al judeţului Mureş, 

actualizat și avizat de către Prefectul județului Mureș. 

Planul de analiză și acoperire a riscurilor al județului Mureș actualizat conține unele 

modificării față de versiunea anterioară, referitoare la: 

1. componența Comitetului Județean pentru Situații de Urgență (Anexa 1); 

2. mijloacele de intervenție la nivel județean (Anexa 5); 

3. căile de comunicații rutiere (Anexa 6); 

4. mijloacele de intervenție la cutremure și alunecări de teren (Anexa 16); 

5. datele privind regimul precipitațiilor din anul 2020 (Capitolul II, Secțiunea a 2-a, 

pct.2); 

6. valorile maxime ale temperaturilor înregistrate pe parcursul anului 2020 

(Capitolul II, Secțiunea a 2-a, pct.3); 

7. datele privind rețeaua de drumuri, inclusiv tronsoanele de autostradă (Capitolul 

II, Secțiunea a 5-a, pct. 1). 

Raportat la prevederile art.173 alin.(1) lit.„f” din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, în exercitarea atribuţiilor prevăzute de art.15 lit.„a” din Legea 

nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările 

ulterioare, consiliul judeţean are obligația de a aproba planul de analiză şi acoperire 

a riscurilor aferent judeţului cu stabilirea resurselor necesare pentru aplicarea 

acestuia.  

Precizăm 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 si completările ulterioare.  

Din perspectiva celor mai sus arătate, apreciem că proiectul de hotărâre privind 

aprobarea actualizării Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al județului Mureș, 

poate fi supus dezbaterii și aprobării ulterior avizării de către comisiile de 

specialitate nominalizate în condițiile art.136 alin. (4) din Ordonanța de Urgență 

nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

 

Șef Serviciu 

Adriana Farkas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Întocmit: Catrinoi Ionuț / 2 ex. 
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