PROIECT
HOTĂRÂREA NR.____
din ____________________ 2018
privind aprobarea Raportului de analiză a capacităţii de apărare împotriva
incendiilor în judeţul Mureş pe anul 2017 şi stabilirea măsurilor de optimizare
a acesteia
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând expunerea de motive nr. 13.328/22.06.2018 a Vicepreședintelui Consiliului
Județean Mureș, dl Alexandru Cîmpeanu, raportul de specialitate al Direcției Amenajare
Teritoriu și Urbanism și raportul Serviciului Juridic, precum şi avizele comisiilor de
specialitate,
Având în vedere adresa nr.13194/21.06.2018 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 2017 şi stabilirea măsurilor de optimizare a
acesteia, precum şi avizul comisiei de specialitate,
În conformitate cu prevederile art.15, lit.c) din Legea nr.307/2006 privind apărarea
împotriva incendiilor şi cu respectarea dispozițiilor Legii nr.52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică,
În temeiul dispoziţiilor articolului 97, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, 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 2017 şi stabilirea măsurilor de optimizare a acesteia, prevăzut în
anexa 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
Péter Ferenc

Avizat pentru legalitate
SECRETAR
Paul Cosma
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Nr.13.328/22.06.2018
Dosar VI D/1

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea Raportului de analiză a capacităţii de apărare împotriva
incendiilor în judeţul Mureş pe anul 2017 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.

În anul 2017, 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.21 a revistei
„Pompierii Mureşeni” cu prilejul „Zilei pompierului” din luna septembrie 2017
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 2017 ale Inspectoratului pentru Situaţii de
Urgenţă HOREA au urmărit:
-

creşterea capacităţii de intervenţie, a gradului de profesionalizare a
efectivelor subunităţilor de intervenţie, perfecţionarea concepţiei de acţiune
şi pregătirea personalului;

-

creşterea numărului de participanţi, primari, viceprimarilor şi a inspectori de
protecţie civilă la cursurile organizate de către Centrul Naţional de
Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă şi
Centrul Zonal;

-

eficientizarea acţiunilor de prevenire şi de creşterea capacităţii de reacţie în
situaţii de urgenţă a tuturor structurilor cu atribuţii din cadrul sistemului
judeţean de management al situaţiilor de urgenţă;

-

creşterea nivelului de pregătire a întregului personal pentru îndeplinirea în
condiţii optime a misiunilor inspectoratului;

-

asigurarea dotării, calitatea şi funcţionarea mijloacelor tehnice de apărare
împotriva incendiilor.

Măsurile de optimizare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor în judeţul
Mureş pe anul 2018, urmăresc:
-

dotarea cu autospeciale de intervenţie a serviciilor voluntare pentru situaţii
de urgenţă având în vedere posibilitatea de achiziţionare de autospeciale din
Marea Britanie, în baza bunei colaborării cu pompierii englezii;

-

atestarea cadrelor tehnice cu atribuţii în domeniul apărării împotriva
incendiilor de la localităţi;

-

operaţionalizarea Serviciilor Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă dotate cu
autospeciale prin încadrarea corespunzătoare cu personal şi asigurarea
permanenţei la sediu SVSU;

-

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 2017 şi stabilirea măsurilor de optimizare
a acesteia precum şi a anexelor 1,2 și 3.

VICEPREŞEDINTE
Alexandru Cîmpeanu

Întocmit:Baciu Andreea
Verificat: Arhitect şef – arh. Răzvan Şipoş

Nr. 13384 /22.06. 2018

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea Raportului de analiză a capacităţii de apărare împotriva
incendiilor în judeţul Mureş pe anul 2017 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.

În anul 2017, 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.21 a revistei
„Pompierii Mureşeni” cu prilejul „Zilei pompierului” din luna septembrie 2017
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.
În programul Centrului de perfecţionare pentru personalul din administraţia
publică se prefigurează includerea activităţii de formare şi evaluare a personalului
din serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă 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 2017 ale Inspectoratului pentru Situaţii de
Urgenţă HOREA au urmărit:
-

creşterea capacităţii de intervenţie, a gradului de profesionalizare a
efectivelor subunităţilor de intervenţie, perfecţionarea concepţiei de acţiune
şi pregătirea personalului;

-

creşterea numărului de participanţi, primari, viceprimarilor şi a inspectori de
protecţie civilă la cursurile organizate de către Centrul Naţional de
Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă şi
Centrul Zonal;

-

eficientizarea acţiunilor de prevenire şi de creşterea capacităţii de reacţie în
situaţii de urgenţă a tuturor structurilor cu atribuţii din cadrul sistemului
judeţean de management al situaţiilor de urgenţă;

-

creşterea nivelului de pregătire a întregului personal pentru îndeplinirea în
condiţii optime a misiunilor inspectoratului;

-

asigurarea dotării, calitatea şi funcţionarea mijloacelor tehnice de apărare
împotriva incendiilor.

Măsurile de optimizare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor în judeţul
Mureş pe anul 2018, urmăresc:
-

dotarea cu autospeciale de intervenţie a serviciilor voluntare pentru situaţii
de urgenţă având în vedere posibilitatea de achiziţionare de autospeciale din
Marea Britanie, în baza bunei colaborării cu pompierii englezii;

-

atestarea cadrelor tehnice cu atribuţii în domeniul apărării împotriva
incendiilor de la localităţi;

-

operaţionalizarea Serviciilor Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă dotate cu
autospeciale prin încadrarea corespunzătoare cu personal şi asigurarea
permanenţei la sediu SVSU;

-

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 2017 şi stabilirea măsurilor de optimizare a acesteia precum şi anexele 1,2
și 3 pot fi supuse plenului Consiliului Județean Mureș.

ARHITECT ȘEF
arh. Șipoș Răzvan

