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PROIECT 

HOTĂRÂREA NR.____ 

din ____________________ 2019 

              privind aprobarea Raportului de analiză a capacităţii de apărare împotriva 
               incendiilor în judeţul Mureş pe anul 2018 şi stabilirea măsurilor de optimizare 

a acesteia 
 

Consiliul Judeţean Mureş,  

Văzând expunerea de motive nr.9277/17.04.2019 a Vicepreședintelui Consiliului 

Județean Mureș, raportul de specialitate al Direcției Amenajare Teritoriu și Urbanism și 

raportul Direcției Juridice și Administrație Publică nr.9448/18.04.2019, precum şi avizele 

comisiilor de specialitate, 

Având în vedere adresa nr.8174/04.04.2019 a Inspectoratului pentru Situații de Urgență 

HOREA al județului Mureș privind  Raportul de analiză a capacităţii de apărare împotriva 

incendiilor în judeţul Mureş pe anul 2018 şi stabilirea  măsurilor de optimizare a acesteia,  

În exercitarea atribuţiilor prevăzute de art.15, lit. a) și c) din  Legea nr.307/2006 privind 

apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare, 

Cu respectarea procedurilor reglementate de Legea nr.52/2003, privind transparența 

decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, 

În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1) lit. f) precum și cele ale art.97 alin.(1) din Legea 

administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

hotărăşte: 

 Art.1. Se aprobă Raportul de analiză a capacităţii de apărare împotriva incendiilor în  

judeţul Mureş pe anul 2018 şi stabilirea măsurilor de optimizare a acesteia, prevăzut în  

anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică, prin Monitorul Oficial al 

județului Mureș, precum și prin site-ul www.cjmures.ro și se va comunica, în format 

electronic, autorităților administrației publice locale din județ. 

 

PREŞEDINTE                    Avizat pentru legalitate 

Péter Ferenc                                SECRETAR 

                                                          Paul Cosma

   

                 

http://www.cjmures.ro/
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Nr. 9277/17.04.2019 

Dosar VI D/1 

 

                                  EXPUNERE DE MOTIVE                    

privind aprobarea Raportului de analiză a capacităţii de apărare împotriva 

incendiilor în judeţul Mureş  pe anul 2018 şi stabilirea  măsurilor de optimizare 

a acesteia  

 

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 de pe raza judeţului Mureş. 

Potrivit Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, Consiliului 

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

următoarele obligaţii principale:  

a) aprobă planul de analiză şi acoperire a riscurilor aferent judeţului sau 

municipiului Bucureşti, după caz, şi stabileşte resursele necesare pentru 

aplicarea acestuia ;   

 b) instituie reguli şi dispoziţii de apărare împotriva incendiilor pentru 

domeniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale; 

 c) analizează anual capacitatea de apărare împotriva incendiilor şi hotărăşte 

măsuri de optimizare a acesteia;  

d) asigură, pe baza programelor de dezvoltare, cuprinderea în planurile de 

amenajare a teritoriului a sistemelor de alimentare cu apă, precum şi a căilor 

de acces pentru intervenţie în caz de incendiu;  

e) prevede şi aprobă în bugetul propriu fondurile necesare pentru realizarea 

acţiunilor şi măsurilor de apărare împotriva incendiilor ;   

 f) hotărăşte, în condiţiile legii, înfiinţarea unor centre de formare şi evaluare 

a personalului din serviciile voluntare de urgenţă, cu acordul Inspectoratului 

General;    

g) sprijină organizatoric, material şi financiar organizarea şi desfăşurarea 

concursurilor serviciilor de urgenţă şi cercurilor de elevi Prietenii pompierilor;    

h) îndeplineşte orice alte obligaţii prevăzute de lege. 
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În anul 2018, Consiliul Judeţean a alocat suma de 30.000 lei pentru: organizarea şi 

premierea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă participante şi 

câştigătoare a fazei judeţene a concursului profesional în domeniul apărării şi 

stingerii incendiilor, pentru premierea elevilor participanţi la concursurile 

Prietenii Pompierilor şi cu Viaţa mea apăr viaţa, pentru editarea nr.22 a revistei 

„Pompierii Mureşeni”  cu prilejul „Zilei pompierului” din luna septembrie 2018 

precum şi pentru editarea de pliante sau alte informaţii tipărite prin care să se 

aducă la cunoştinţa populaţiei factorii de risc generatori de situaţii de urgenţă  

sau alte dezastre precum şi cunoaşterea modului de acţiune în cazul apariţiei 

sau producerii unei situaţii de urgenţă. 

Obiectivele şi priorităţile pentru anul 2018 ale Inspectoratului pentru Situaţii de 

Urgenţă HOREA au urmărit:  

- Integrarea acţiunilor preventive în ansamblul global al eforturilor în vederea 

gestionării riscurilor la nivel judeţean şi creşterea nivelului de siguranţă, 

pregătire şi educare a populaţiei în domeniul situaţiilor de urgenţă 

- Îmbunătăţirea calităţii acţiunilor de prevenire şi intervenţie în domeniul 

managementului situaţiilor de urgenţă, în scopul asigurării protecţiei şi 

siguranţei cetăţenilor judeţului 

- Continuarea măsurilor pentru creşterea rolului de autoritate de stat al 

instituţiei pentru sporirea nivelului de securitate a cetăţeanului 

- Creşterea nivelului de pregătire a întregului personal pentru îndeplinirea în 

condiţii optime a misiunilor inspectoratului 

- Crearea unei culturi de securitate în rândul cetăţenilor prin diversificarea 

acţiunilor, formelor şi mijloacelor de informare şi educaţie preventivă a 

populaţiei 

- În vederea identificării şi evaluării permanente a riscurilor din zona de 

competenţă, pentru a preîntâmpina apariţia unor situaţii de urgenţă precum şi 

pentru pregătirea populaţiei în sensul cunoaşterii regulilor şi măsurilor 

specifice unei situaţii de urgenţă, s-a acţionat pentru determinarea 

administraţiei publice locale, instituţiilor publice, conducătorilor operatorilor 

economici, cadrelor tehnice PSI şi a inspectorilor de protecţie civilă pentru 

aplicarea prevederilor legale care reglementează activitatea de apărare 

împotriva incendiilor/dezastrelor şi stabilirea măsurilor necesare pentru 

creşterea nivelului de protecţie a populaţiei şi a bunurilor materiale din zona 

de competenţă 
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- Continuarea şi îmbunătăţirea colaborării interinstituţionale, între autorităţile 

locale, judeţene, precum şi dezvoltarea relaţiilor internaţionale cu ţări  cu 

tradiţie în managementul situaţiilor de urgenţă 

Măsurile de optimizare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor în judeţul 

Mureş  pe anul 2019,  urmăresc: 

- Înființare unui punct de lucru la SC AZOMUREȘ SA în vederea eficientizării 

intervențiilor și scurtării timpilor de reacție în zona vestică a municipiului și în 

localitățile limitrofe 

- Pregătirea personalului inspectoratului în conducere ofensivă și conducere 

defensivă a mijloacelor de intervenție 

- Implementarea noului cadru legislativ privind constituirea, încadrarea și 

dotarea serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență 

- Dotarea cu autospeciale de intervenţie a serviciilor voluntare pentru situaţii de 

urgenţă, (având în vedere posibilitatea achiziţionării de autospeciale din 

Marea Britanie) în baza bunei colaborări cu pompierii englezii 

- Operaţionalizarea  Serviciilor Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă dotate cu 

autospeciale prin încadrarea corespunzătoare cu personal şi asigurarea 

permanenţei la sediu SVSU 

- Pregătirea personalului serviciilor voluntare și private pentru situații de 

urgență prin exerciții comune și aplicații 

- Implicarea consiliilor locale şi a primarilor din toate localităţile judeţului 

pentru acordarea drepturilor ce se cuvin voluntarilor 

Având în vedere cele prezentate mai sus, se supune spre aprobare proiectul de 

hotărâre privind Raportul de analiză a capacităţii de apărare împotriva 

incendiilor în judeţul Mureş pe anul 2018 şi stabilirea  măsurilor de optimizare 

a acesteia. 

 

 

                                                      VICEPREŞEDINTE   

                                                  Alexandru Cîmpeanu                
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Nr. 9379/18.04.2019 

Dosar VI D/1 

 

                           RAPORT DE SPECIALITATE                    

privind aprobarea Raportului de analiză a capacităţii de apărare împotriva 

incendiilor în judeţul Mureş  pe anul 2018 şi stabilirea  măsurilor de optimizare 

a acesteia  

 

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 de pe raza judeţului Mureş. 

Potrivit Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, Consiliului 

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

următoarele obligaţii principale:  

a) aprobă planul de analiză şi acoperire a riscurilor aferent judeţului sau 

municipiului Bucureşti, după caz, şi stabileşte resursele necesare pentru 

aplicarea acestuia ;   

 b) instituie reguli şi dispoziţii de apărare împotriva incendiilor pentru 

domeniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale; 

 c) analizează anual capacitatea de apărare împotriva incendiilor şi hotărăşte 

măsuri de optimizare a acesteia;  

d) asigură, pe baza programelor de dezvoltare, cuprinderea în planurile de 

amenajare a teritoriului a sistemelor de alimentare cu apă, precum şi a căilor 

de acces pentru intervenţie în caz de incendiu;  

e) prevede şi aprobă în bugetul propriu fondurile necesare pentru realizarea 

acţiunilor şi măsurilor de apărare împotriva incendiilor ;   

 f) hotărăşte, în condiţiile legii, înfiinţarea unor centre de formare şi evaluare 

a personalului din serviciile voluntare de urgenţă, cu acordul Inspectoratului 

General;    

g) sprijină organizatoric, material şi financiar organizarea şi desfăşurarea 

concursurilor serviciilor de urgenţă şi cercurilor de elevi Prietenii pompierilor;    

h) îndeplineşte orice alte obligaţii prevăzute de lege. 
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În anul 2018, Consiliul Judeţean a alocat suma de 30.000 lei pentru: organizarea şi 

premierea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă participante şi 

câştigătoare a fazei judeţene a concursului profesional în domeniul apărării şi 

stingerii incendiilor, pentru premierea elevilor participanţi la concursurile 

Prietenii Pompierilor şi cu Viaţa mea apăr viaţa, pentru editarea nr.22 a revistei 

„Pompierii Mureşeni”  cu prilejul „Zilei pompierului” din luna septembrie 2018 

precum şi pentru editarea de pliante sau alte informaţii tipărite prin care să se 

aducă la cunoştinţa populaţiei factorii de risc generatori de situaţii de urgenţă 

sau alte dezastre precum şi cunoaşterea modului de acţiune în cazul apariţiei 

sau producerii unei situaţii de urgenţă. 

Consiliul Judeţean sprijină consiliile locale şi primăriile din judeţ în vederea  

îndeplinirii atribuţiilor ce le revin din actele normative ce reglementează 

activitatea în domeniu pentru prevenirea şi stingerea incendiilor şi coordonează în 

colaborare cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „HOREA” al judeţului Mureş 

activitatea SVSU - urilor din judeţ. 

Prin documentaţiile de urbanism şi amenajare a teritoriului se prevede asigurarea  

căilor de acces pentru intervenţie în caz de incendiu. 

Obiectivele şi priorităţile pentru anul 2018 ale Inspectoratului pentru Situaţii de 

Urgenţă HOREA au urmărit:  

- Integrarea acţiunilor preventive în ansamblul global al eforturilor în vederea 

gestionării riscurilor la nivel judeţean şi creşterea nivelului de siguranţă, 

pregătire şi educare a populaţiei în domeniul situaţiilor de urgenţă 

- Îîmbunătăţirea calităţii acţiunilor de prevenire şi intervenţie în domeniul 

managementului situaţiilor de urgenţă, în scopul asigurării protecţiei şi 

siguranţei cetăţenilor judeţului 

- Continuarea măsurilor pentru creşterea rolului de autoritate de stat al 

instituţiei pentru sporirea nivelului de securitate a cetăţeanului 

- Creşterea nivelului de pregătire a întregului personal pentru îndeplinirea în 

condiţii optime a misiunilor inspectoratului 

- Crearea unei culturi de securitate în rândul cetăţenilor prin diversificarea 

acţiunilor, formelor şi mijloacelor de informare şi educaţie preventivă a 

populaţiei 

- În vederea identificării şi evaluării permanente a riscurilor din zona de 

competenţă, pentru a preîntâmpina apariţia unor situaţii de urgenţă precum şi 

pentru pregătirea populaţiei în sensul cunoaşterii regulilor şi măsurilor 

specifice unei situaţii de urgenţă, s-a acţionat pentru determinarea 

administraţiei publice locale, instituţiilor publice, conducătorilor operatorilor  
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economici, cadrelor tehnice PSI şi a inspectorilor de protecţie civilă pentru 

aplicarea prevederilor legale care reglementează activitatea de apărare 

împotriva incendiilor/dezastrelor şi stabilirea măsurilor necesare pentru 

creşterea nivelului de protecţie a populaţiei şi a bunurilor materiale din zona 

de competenţă 

- Continuarea şi îmbunătăţirea colaborării interinstituţionale, între autorităţile 

locale, judeţene, precum şi dezvoltarea relaţiilor internaţionale cu ţări  cu 

tradiţie în managementul situaţiilor de urgenţă 

Măsurile de optimizare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor în judeţul 

Mureş  pe anul 2019,  urmăresc: 

- Înființare unui punct de lucru la SC AZOMUREȘ SA în vederea eficientizării 

intervențiilor și scurtării timpilor de reacție în zona vestică a municipiului și în 

localitățile limitrofe 

- Pregătirea personalului inspectoratului în conducere ofensivă și conducere 

defensivă a mijloacelor de intervenție 

- Implementarea noului cadru legislativ privind constituirea, încadrarea și 

dotarea serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență 

- Dotarea cu autospeciale de intervenţie a serviciilor voluntare pentru situaţii de 

urgenţă, (având în vedere posibilitatea achiziţionării de autospeciale din 

Marea Britanie) în baza bunei colaborări cu pompierii englezi 

- Operaţionalizarea  Serviciilor Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă dotate cu 

autospeciale prin încadrarea corespunzătoare cu personal şi asigurarea 

permanenţei la sediu SVSU 

- Pregătirea personalului serviciilor voluntare și private pentru situații de 

urgență prin exerciții comune și aplicații 

- Implicarea consiliilor locale şi a primarilor din toate localităţile judeţului 

pentru acordarea drepturilor ce se cuvin voluntarilor 

Având în vedere cele prezentate mai sus, proiectul de hotărâre privind Raportul 

de analiză a capacităţii de apărare împotriva incendiilor în judeţul Mureş pe 

anul 2018 şi stabilirea  măsurilor de optimizare a acesteia poate fi supus 

plenului Consiliului Județean Mureș. 

                                      ARHITECT ȘEF 

                                       arh. Șipoș Răzvan 

 
 
 
Întocmit :Baciu Andreea 
Verificat : Șef serviciu, Platon Cătălin 
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RAPORT  

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Raportului de analiză a capacităţii 
de apărare împotriva incendiilor în judeţul Mureş pe anul 2018 şi stabilirea 
măsurilor de optimizare a acesteia 
 

 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Vicepreşedintele Consiliului Judeţean 

Mureş, cu expunerea de motive nr. 9277/17.04.2019 și raportul de specialitate al 

Direcției Amenajare Teritoriu și Urbanism, Serviciul Avizare Autorizare Control, 

În conformitate cu prevederile art.47 alin.(4) din Regulamentul de organizare și 

funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr.172 din 

23.11.2017, 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 s-a 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” și ”c” din  

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

completările ulterioare, art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, art.91 alin.(1) lit.”f” din Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Potrivit prevederilor art.91 alin.(1) lit.”f” din Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în exercitarea 

atribuţiilor prevăzute de art.15, lit.”a” și ”c” 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, respectiv de a analiza anual capacitatea de apărare împotriva incendiilor 

hotărând măsuri de optimizare a acesteia. 

Precizăm totodată că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea 

prevederilor art.80-82, raportate la cele ale art. 6 alin.(3) coroborat cu art. 30 din 

Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, cu modificările si completările ulterioare. 

Față   de   argumentele   anterior   expuse,  opinăm   că  proiectul  de   hotărâre  

privind aprobarea  Raportului  de  analiză  a capacităţii de apărare  împotriva  

Nr.9448/18.04.2019 

Dosar. VI/D/1  
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incendiilor în judeţul Mureş pe anul 2018 şi stabilirea măsurilor de optimizare a 

acesteia, îndeplinește condițiile legale pentru a fi supus procedurii stabilite prin 

art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația 

publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeș 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Szoverfi Gabriella /2 ex. 

Verificat: Adriana Farkas –Şef Serviciu 
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