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                            Nr. 6717/16.03.2022                                                                                                                                                                             

                                                                                                                  PROIECT 

HOTĂRÂREA NR.____ 

din ____________________ 2022 

              privind aprobarea Raportului de analiză a capacităţii de apărare împotriva 
               incendiilor în judeţul Mureş pe anul 2021  

 

 

Consiliul Judeţean Mureş,  

Văzând Referatul de aprobare nr.6714/16.03.2022 al Vicepreședintelui Consiliului 

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

Raportul Direcției Juridice și Administrație Publică nr.6792/17.03.2022, precum şi 

avizele comisiilor de specialitate, 

Având în vedere adresa nr.1856596/28.02.2022 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 2021,  

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

apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

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

decizională în administrația publică, republicată,  

În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1) lit. f) precum și cele ale art.182, alin.(1) din 

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

modificările și completările ulterioare, 

hotărăşte: 

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

judeţul Mureş pe anul 2021, 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 GENERAL 

                                                          Paul Cosma

   

                 

http://www.cjmures.ro/


 

 

 

Nr. 6714/16.03.2022 

Dosar XIB/1 

 

                                  REFERAT DE APROBARE 

privind  Raportul de analiză a capacităţii de apărare împotriva 

incendiilor în judeţul Mureş  pe anul 2021  

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. 

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

modificările și completările ulterioare, 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 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. 

 



 

 

 

Astfel, în anul 2021, Consiliul Judeţean Mureș a contribuit la finanțarea editării 

nr.25 a revistei „Pompierii Mureşeni” cu prilejul „Zilei pompierului” din luna 

septembrie 2021 precum și la 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. 

Raportul de analiză a capacităţii de apărare împotriva incendiilor în judeţul 

Mureş  pe anul 2021 a fost elaborat de către Inspectoratul pentru Situaţii de 

Urgenţă HOREA și cuprinde informații referitoare la implementarea noilor 

prevederi legale, stadiul îndeplinirii măsurilor stabilite și intervențiile în situații 

de urgență, deficiențele care se manifestă în domeniul apărării împotriva 

incendiilor, concluzii din activitatea de instruire și pregătire a personalului,relații 

cu terți privind apărarea împotriva incendiilor, asigurarea dotării, calitatea şi 

funcţionarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor precum și 

propuneri de măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii. 

În urma modificării Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, la 

nivel judeţean, a crescut considerabil numărul de obiective la care participarea 

personalului de specialitate din cadrul inspectoratului în comisiile de recepţie la 

terminarea lucrărilor este obligatorie pentru verificarea realizării măsurilor de 

securitate la incendiu prevăzute în documentaţia de execuţie. 

Totodată, personalul de specialitate din cadrul inspecției de prevenire din cadrul 

inspectoratului a desfășurat și/sau au participat la efectuarea a 912 controale în 

domeniul situaților de urgență și a 28 de exerciții de alarmare în caz de incendiu 

și un exercițiu de alarmare-evacuare în situații de protecție civilă. 

Atributul de control şi îndrumare s-a materializat prin depistarea unui număr de 

1553 deficienţe constatate, 265 fiind înlăturate pe timpul controalelor. Au fost 

efectuate 730 de instruiri pe linia situațiilor de urgență din care 479 la operatori 

economici, 213 la instituții și 38 la localități. 

În conformitate cu prevederile Regulamentului de recepţie a lucrărilor de 

construcţii şi instalaţii aferente acestora aprobat cu Hotărârea Guvernului 

României nr.273/1994, cu modificările şi completările ulterioare, specialişti din 

cadrul structurilor de avizare / autorizare au participat, în calitate de invitaţi, în 

37 comisii de analiză tehnică, 10 comisii de recepţie la terminarea  lucrărilor, 0 

comisii de urbanism şi 2 comisii de amenajare teritorială. 

Pe linia Directivei SEVESO s-au efectuat 10 inspecţii la obiectivele încadrate sub 

Directiva SEVESO, 7 controale de fond din punct de vedere al situaţiilor de 

urgenţă, s-a executat testarea Planului de Urgenţă Externă la SC VITAFOAM 

ROMANIA SRL, SC DAFCOCHIM SRL, SNGN ROMGAZ SA- DEPOZIT SĂRMĂȘEL și 2 

participări la exerciţii de testare ale Planurilor de Urgenţă Externă, s-au emis 5 



 

 

 

puncte de vedere pentru Planuri de Urgenţă Internă și s-au emis 3 puncte de 

vedere la rapoarte de securitate. 

Obiectivele și prioritățile Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă HOREA pentru 

anul 2022/ propuneri de măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii: 

- Creșterea capacității operaționale și de răspuns, reducerea impactului 

efectelor  în situațiilor de urgență asupra comunităților și îmbunătățirea 

calității misiunilor executate atât la nivelul subunităților de intervenție 

profesioniste cât și la nivelul serviciilor voluntare și private pentru situații de 

urgență, aflate în coordonarea inspectoratului; 

- Intensificarea eforturilor din partea inspectoratului și a consiliilor locale ale 

primăriilor în vederea obținerii autorizațiilor de securitate la incendiu pentru 

instituțiile din subordine și a avizelor specifice serviciilor voluntare pentru 

situații de urgență; 

- Creșterea nivelului de pregătire a personalului serviciilor voluntare și private 

pentru situații de urgență  prin programe de pregătire desfășurate în comun cu 

serviciile profesioniste; 

- Consolidarea activității de pregătire a personalului cu atribuții în 

managementul situațiilor de urgență prin activități de instruire planificate în 

cadrului Planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență și pregătirea 

personalului cu atribuții în domeniu în cadrul Centrului Zonal de Pregătire de 

Protecţie Civilă Cluj-Napoca; 

- Implicarea activă a inspectoratului în acordarea asistenței tehnice de 

specialitate la nivelul consiliilor locale pentru identificarea soluțiilor 

modificării organigramelor, acolo unde situația o impune prin introducerea 

funcției de ”șef serviciu voluntar pentru situații de urgență”, încadrarea 

funcțiilor specifice, dotarea corespunzătoare cu echipamente de protecție, 

mijloace de intervenție și întocmirea documentelor specifice în vederea 

autorizării serviciilor voluntare pentru situații de urgență și a sectoarelor de 

competență conform prevederilor legislației în vigoare; 

- Creșterea nivelului de dotarea cu autospeciale în scopul asigurării unui răspuns 

oportun în cazul producerii situațiilor de urgență prin achiziționarea de 

autospeciale tip cisternă pentru intervenție la stingerea incendiilor și 

sprijinirea serviciilor voluntare pentru situații de urgență în demersurile de 

dotare cu autospeciale de intervenție și consolidarea unor servicii puternice la 

nivelul unităților administrativ teritoriale; 

 

 



 

 

 

- Conlucrarea cu factorilor decizionali de la nivelul Consiliului Județean și 

Inspectoratului Școlar în scopul creșterii importanței activităților preventive la 

nivel de copii/elevi prin spijinirea în ce privește dotarea cu materiale necesare 

desfășurării activităților cu scop educativ din cadrul cercurilor tehnico-

aplicative și a concursurilor dedicate acestora: “Prietenii pompierilor” și “Cu 

viața mea apăr viața”; 

- Intensificarea activităților cu caracter de informare preventivă, desfășurate de 

personalul inspectoratului și  personalul cu atribuții pe linia situațiilor de 

urgență de la nivelul unităților administrativ teritoriale la nivelul gospodăriilor 

cetățenești prin diseminarea de materiale informative și semnalarea 

importanței dotării cu mijloace de detecție și de primă intervenție a 

locuințelor individuale.    

Menționăm faptul că, datorită restricțiilor impuse pentru prevenirea răspândirii 

virusul SARS-CoV-2, nu s-a organizat concursul serviciilor voluntare pentru situaţii 

de urgenţă- faza județeană. 

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 2021.                                                               

 

 

VICEPREȘEDINTE 

Kovács Mihály-Levente 
 



 

 

 

Nr. 6787/17.03.2022 

Dosar XIB/1 

 

                                  RAPORT DE SPECIALITATE 

privind Raportul de analiză a capacităţii de apărare împotriva 

incendiilor în judeţul Mureş  pe anul 2021 

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. 

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

modificările și completările ulterioare, 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 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. 

 



 

 

Astfel, în anul 2021, Consiliul Judeţean Mureș a contribuit la finanțarea editării 

nr.25 a revistei „Pompierii Mureşeni” cu prilejul „Zilei pompierului” din luna 

septembrie 2021 precum și la 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. 

Raportul de analiză a capacităţii de apărare împotriva incendiilor în judeţul 

Mureş  pe anul 2021 a fost elaborat de către Inspectoratul pentru Situaţii de 

Urgenţă HOREA și cuprinde informații referitoare la implementarea noilor 

prevederi legale, stadiul îndeplinirii măsurilor stabilite și intervențiile în situații 

de urgență, deficiențele care se manifestă în domeniul apărării împotriva 

incendiilor, concluzii din activitatea de instruire și pregătire a personalului,relații 

cu terți privind apărarea împotriva incendiilor, asigurarea dotării, calitatea şi 

funcţionarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor precum și 

propuneri de măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii. 

În urma modificării Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, la 

nivel judeţean, a crescut considerabil numărul de obiective la care participarea 

personalului de specialitate din cadrul inspectoratului în comisiile de recepţie la 

terminarea lucrărilor este obligatorie pentru verificarea realizării măsurilor de 

securitate la incendiu prevăzute în documentaţia de execuţie. 

Totodată, personalul de specialitate din cadrul inspecției de prevenire din cadrul 

inspectoratului a desfășurat și/sau au participat la următoarele activități mai 

importante: 

- Executarea a 912 controale în domeniul situaților de urgență, în care au fost 

cuprinse 4 la obiective de investiții, 572 la operatori economici, 5 la obiective 

cu substanțe periculoase, 159 la instituții, 15 la construcții hidrotehnice, 38 la 

localități și 74 activități de audit; 

- Executarea a 28 de exerciții de alarmare în caz de incendiu și un exercițiu de 

alarmare-evacuare în situații de protecție civilă; 

- Atributul de control şi îndrumare s-a materializat prin depistarea unui număr 

de 1553 deficienţe constatate, 265 fiind înlăturate pe timpul controalelor. 

Pentru încălcările normelor ce au constituit contravenţii s-au aplicat un număr 

de 1519 sancțiuni dintre acestea fiind 150 amenzi și 1369 avertismente; 

- Au fost efectuate 730 de instruiri pe linia situațiilor de urgență din care 479 la 

operatori economici, 213 la instituții și 38 la localități; 

- S-au emis un număr de 126 avize de securitate la incendiu, alte 54 de 

documentații privind solicitarea avizului de securitate la incendiu fiind 

respinse; 

 



 

 

 

- În conformitate cu prevederile Regulamentului de recepţie a lucrărilor de 

construcţii şi instalaţii aferente acestora aprobat cu Hotărârea Guvernului 

României nr.273/1994, cu modificările şi completările ulterioare, specialişti 

din cadrul structurilor de avizare / autorizare au participat, în calitate de 

invitaţi, în 37 comisii de analiză tehnică, 10 comisii de recepţie la terminarea  

lucrărilor, 0 comisii de urbanism şi 2 comisii de amenajare teritorială; 

- S-au emis 87 de autorizaţii de securitate la incendiu şi au fost respinse un 

număr de 9 cereri de emitere a autorizaţiei de securitate la incendiu; 

- Pe linia Directivei SEVESO s-au efectuat 10 inspecţii la obiectivele încadrate 

sub Directiva SEVESO, 7 controale de fond din punct de vedere al situaţiilor de 

urgenţă, s-a executat testarea Planului de Urgenţă Externă la SC VITAFOAM 

ROMANIA SRL, SC DAFCOCHIM SRL, SNGN ROMGAZ SA- DEPOZIT SĂRMĂȘEL și 2 

participări la exerciţii de testare ale Planurilor de Urgenţă Externă, s-au emis 

5 puncte de vedere pentru Planuri de Urgenţă Internă și s-au emis 3 puncte de 

vedere la rapoarte de securitate. 

Obiectivele și prioritățile Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă HOREA pentru 

anul 2022/ propuneri de măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii: 

- Creșterea capacității operaționale și de răspuns, reducerea impactului 

efectelor  în situațiilor de urgență asupra comunităților și îmbunătățirea 

calității misiunilor executate atât la nivelul subunităților de intervenție 

profesioniste cât și la nivelul serviciilor voluntare și private pentru situații de 

urgență, aflate în coordonarea inspectoratului; 

- Intensificarea eforturilor din partea inspectoratului și a consiliilor locale ale 

primăriilor în vederea obținerii autorizațiilor de securitate la incendiu pentru 

instituțiile din subordine și a avizelor specifice serviciilor voluntare pentru 

situații de urgență; 

- Creșterea nivelului de pregătire a personalului serviciilor voluntare și private 

pentru situații de urgență  prin programe de pregătire desfășurate în comun cu 

serviciile profesioniste; 

- Consolidarea activității de pregătire a personalului cu atribuții în 

managementul situațiilor de urgență prin activități de instruire planificate în 

cadrului Planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență și pregătirea 

personalului cu atribuții în domeniu în cadrul Centrului Zonal de Pregătire de 

Protecţie Civilă Cluj-Napoca; 

- Implicarea activă a inspectoratului în acordarea asistenței tehnice de 

specialitate la nivelul consiliilor locale pentru identificarea soluțiilor 

modificării organigramelor, acolo unde situația o impune prin introducerea 

funcției de ”șef serviciu voluntar pentru situații de urgență”, încadrarea  



 

 

 

funcțiilor specifice, dotarea corespunzătoare cu echipamente de protecție, 

mijloace de intervenție și întocmirea documentelor specifice în vederea 

autorizării serviciilor voluntare pentru situații de urgență și a sectoarelor de 

competență conform prevederilor legislației în vigoare; 

- Creșterea nivelului de dotarea cu autospeciale în scopul asigurării unui răspuns 

oportun în cazul producerii situațiilor de urgență prin achiziționarea de 

autospeciale tip cisternă pentru intervenție la stingerea incendiilor și 

sprijinirea serviciilor voluntare pentru situații de urgență în demersurile de 

dotare cu autospeciale de intervenție și consolidarea unor servicii puternice la 

nivelul unităților administrativ teritoriale; 

- Conlucrarea cu factorilor decizionali de la nivelul Consiliului Județean și 

Inspectoratului Școlar în scopul creșterii importanței activităților preventive la 

nivel de copii/elevi prin spijinirea în ce privește dotarea cu materiale necesare 

desfășurării activităților cu scop educativ din cadrul cercurilor tehnico-

aplicative și a concursurilor dedicate acestora: “Prietenii pompierilor” și “Cu 

viața mea apăr viața”; 

- Intensificarea activităților cu caracter de informare preventivă, desfășurate de 

personalul inspectoratului și  personalul cu atribuții pe linia situațiilor de 

urgență de la nivelul unităților administrativ teritoriale la nivelul gospodăriilor 

cetățenești prin diseminarea de materiale informative și semnalarea 

importanței dotării cu mijloace de detecție și de primă intervenție a 

locuințelor individuale.    

Menționăm faptul că, datorită restricțiilor impuse pentru prevenirea răspândirii 

virusul SARS-CoV-2, nu s-a organizat concursul serviciilor voluntare pentru situaţii 

de urgenţă- faza județeană. 

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 2021 poate fi supus spre aprobare plenului Consiliului Județean Mureș. 

 

                                                                ARHITECT ŞEF 

                                                     arh. Adina Gabriela Popescu 

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



                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

Văzut 

Director executiv 

Genica Nemeș 

 

 

 

RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Raportului de analiză a capacităţii de 

apărare împotriva incendiilor în judeţul Mureş pe anul 2021  

 

 

 

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

Referatul de aprobare nr. 6714/16.03.2022 şi în considerarea celor reținute în Raportul 

de specialitate nr. 6787/17.03.2022 al Direcției Amenajare Teritoriu și Urbanism, 

Serviciul Avizare Autorizare 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 legislației primare și secundare în aplicarea căreia este 

elaborat proiectul, corespondența cu normele de competență incidente activității 

autorității deliberative și 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, republicată, 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.173 

alin.(1) lit.„f” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Prin adresa nr.1856596/28.02.2022, înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub 

nr.5694/03.03.2022, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „HOREA” al Județului Mureș 

transmite spre aprobare autorității publice județene - Raportul de  analiză  a capacităţii 

de apărare  împotriva  incendiilor în judeţul Mureş pe anul 2021 şi stabilirea măsurilor de 

optimizare a acesteia. 
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Potrivit prevederilor art.173 alin.(1) lit.„f” din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

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

nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, 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, respectiv de a analiza anual capacitatea de apărare împotriva incendiilor 

hotărând măsuri de optimizare a acesteia. 

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

art. 81-82 raportate la cele ale art. 6 alin.(3), coroborate cu dispozițiile art. 30 din Legea 

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

cu modificările și completările ulterioare. 

Având în vedere caracterul normativ al proiectului de act administrativ, pentru 

asigurarea transparenței decizionale reglementate de Legea nr. 52/2003, se impune 

publicarea acestuia pe pagina de internet a Consiliului Județean Mureș și afișarea la 

sediul instituției din Târgu Mureș, Piața Victoriei, nr. 1. 

În acest sens, dispozițiile art. 7 alin. (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, impun ca la publicarea anunțului, autoritatea administrației publice să 

stabilească o perioadă de cel puțin 10 zile calendaristice în cazul proiectelor de acte 

normative pentru a primi în scris propuneri, sugestii sau opinii. 

Față   de   argumentele   anterior   expuse,  opinăm   că  proiectul  de   hotărâre  privind 

aprobarea  Raportului  de  analiză  a capacităţii de apărare  împotriva  incendiilor în 

judeţul Mureş pe anul 2021, îndeplinește condițiile legale pentru a fi supus procedurii 

stabilite prin Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
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NOTĂ 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Raportului de analiză a capacităţii de 

apărare împotriva incendiilor în judeţul Mureş pe anul 2021 

 

Proiectul de act administrativ are caracter normativ, respectiv cuprinde prevederi de 

aplicabilitate repetată și se adresează unui număr nedeterminat de subiecte de drept, 

fiind inițiat în aplicarea dispozițiilor Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor, cu modificările și completările ulterioare. 

Potrivit prevederilor art.15 lit.„a” și „c” din  Legea nr.307/2006, 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. 

Ca atare, în ceea ce privește procedura de elaborare și aprobare, se impunea respectarea 

prevederilor acestui act normativ – Legea nr.307/2006, coroborate cu cele ale dreptului 

comun în materie – Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 

publică, republicată. 

Conform dispozițiilor art.7 alin.(2) din Legea nr.52/2003, în cadrul procedurilor de 

elaborare a proiectelor de acte normative autoritatea administraţiei publice are obligaţia 

de a publica proiectul hotărârii cu cel puțin 30 de zile înaintea datei adoptării, prin 

mijloacele prevăzute la alin.(1) al textului legal mai sus invocat, respectiv prin publicare 

pe pagina proprie de internet, atunci când există sau, în lipsa acesteia, prin afișare în 

locuri vizibile la sediul său. 

Astfel, proiectul de act administrativ a fost publicat pe pagina de internet a autorității 

publice județene, conform Anunțului înregistrat sub nr.6796/17.03.2022, demers în urma 

căruia nu s-au primit propuneri, sugestii sau opinii cu privire la acesta, astfel cum se 

prevede la art.7 alin.(4) din Legea nr.52/2003. 

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

aprobarea Raportului de analiză a capacităţii de apărare împotriva incendiilor în judeţul 

Mureş pe anul 2021, îndeplineşte condiţiile legale pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării 

plenului Consiliului Judeţean Mureş, ulterior avizării de către comisiile de specialitate 

nominalizate în condițiile art.136 alin.(4) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.  
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