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HOTARÂREA  NR. ____ 

din _____________2013 
 

privind aprobarea actualizării Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al 

judeţului Mureş 
          

 

        Consiliul Judeţean Mureş, 

         Văzând Expunerea de motive nr. 15547din29.08.2013 a Direcţiei de Amenajare Teritoriu şi 

Urbanism,  

        Având în vedere prevederile 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 precum şi prevederile art.15 lit. a) 

din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor,  

Ţinând cont de Hotărârea nr.62/28.04.2011 a Consiliului Judeţean Mureş,  

În temeiul prevederilor art. 97 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, 

 

hotărăşte: 

Art. I . Se aprobă actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al judeţului 
Mureş, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.62/28.04.2011, după cum urmează:  

1. La Cap. I din Dispoziţii generale, secţiunea a 2 –a, punctul 1.2.1 se modifică şi va 
avea conţinutul cuprins în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

2. Anexa nr.1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr.2 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

3. Anexa nr.5 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr.3 care face parte integrantă din  

prezenta hotărâre       
Art. II.  Prezenta hotărâre va fi publicată în Monitorul Oficial al judeţului Mureş, pe site-ul 

www.cjmures.ro şi se va comunica, în format electronic, autorităţilor administraţiei publice locale 

din judeţ.  
 

 

             PREŞEDINTE                                                    AVIZAT PENTRU LEGALITATE 
            Ciprian Dobre                                                           SECRETAR 
                                                                                        Paul Cosma 
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ROMÂNIA                                                                              Nr. 15547/29.08.201 

JUDEŢUL MUREŞ                                                  
CONSILIUL JUDEŢEAN  
DIRECŢIA AMENAJARE TERITORIU ŞI URBANISM 

          

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării Planului de analiză şi acoperire  

a riscurilor al judeţului Mureş 

 

 Apărarea împotriva incendiilor constituie o activitate de interes public naţional, cu caracter 

permanent, la care sunt obligate să participe, conform legii, atât autorităţile administraţiei publice 

locale, cât şi toate persoanele fizice şi juridice de pe raza judeţului Mureş. 

 Consiliului judeţean, ca autoritate a administraţiei publice locale de interes judeţean îi revin 

obligaţii importante în domeniul apărării împotriva incendiilor. Astfel, potrivit atribuţiilor stabilite în 

conformitate cu prevederile art. 15 lit. a) din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor, consiliul judeţean aprobă planul de analiză şi acoperire a riscurilor aferent judeţului şi 

stabileşte resursele necesare pentru aplicarea acestuia. 

         Totodată, în conformitate cu prevederile art.6 din Ordinului Ministrului Administraţiei şi 

Internelor nr. 132/2007,  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. 

         Urmare a modificărilor privind actele normative de referinţă cuprinse în cap.I – Dispoziţii 

generale, Secţiunea 2, pct. 1.2.1, a situaţiei mijloacelor de intervenţie cuprinse în Anexa 5, a 

componenţei Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă - Anexa nr.1  din Planul de analiză şi 

acoperire al riscurilor aferent judeţului Mureş aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 

nr.62/28.04.2011, precum şi adresei Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă HOREA al judeţului 

Mureş înregistrată la noi cu  nr.15547/12.08.2013 privind aceste modificări , 

         Propunem spre aprobare actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al judeţului 

Mureş conform proiectului de hotărâre alăturat. 

 

                 VIZAT 
           VICEPREŞEDINTE                                                           ARHITECT ŞEF 

             Ovidiu Dancu                                                           ing. Preotu Mariana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: Baciu Andreea 
 
 



 


