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HOTĂRÂREA NR.76
din 25 iulie 2018
privind rectificarea bugetului general al Judeţului Mureş pentru anul 2018
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând expunerea de motive nr.15690/23.07.2018 a Președintelui Consiliului Județean
Mureș, raportul de specialitate al Direcției Economice, raportul Serviciului Juridic,
precum şi avizul comisiilor de specialitate,
Potrivit art.3 din OUG nr.11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru
completarea art.63 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale,
În conformitate cu art.19 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale,
cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art.91 alin.(3) lit. a) şi ale art.97 alin. (1) din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
hotărăşte:
Art.I. Se validează Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Mureș nr.356/17.07.2018
privind majorarea bugetului Județului Mureș pe anul 2018 cu suma de 3.500.000 lei.
Art.II. Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.15/2018 privind aprobarea bugetului
general al Judeţului Mureş pentru anul 2018 și stabilirea unor măsuri bugetare, cu
modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. Art.1 se modifică și va avea următorul conținut:
”Art.1. Se aprobă bugetul general consolidat al județului Mureș pe anul 2018 la venituri în
sumă de 670.748.000 lei și la cheltuieli în sumă de 808.748.000 lei, conform anexei
nr.1/f”.
2. Anexele nr. 1/e, 2/e, 2/1/e, 2/2/d, 3/13, 3/29/c, 3/67/d, 4/c, 4/8/a, 5/1/c, 8/d, 9,
10/c și 11 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr.1/f, 2/f, 2/1/f, 2/2/e, 3/13/a,
3/29/d, 3/67/e, 4/d, 4/8/b, 5/1/d, 8/e, 9/a, 10/d și 11/a, care fac parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.III. Art.2 din Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.7/2018 privind utilizarea în
anul 2018 a sumei de 138.000.000 lei din excedentul cumulat al anilor precedenți, cu
modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
”Art.2. Se aprobă utilizarea în anul 2018 a sumei de 60.995.000 lei din excedentul
cumulat al anilor precedenți pentru finanțarea secțiunii de funcționare.”
Art.IV. Prezenta hotărâre se comunică instituțiilor subordonate, Spitalului Clinic
Județean Mureș şi Direcției Economice din cadrul Consiliului Judeţean Mureş, care
răspund de aducerea ei la îndeplinire.

PREŞEDINTE
Péter Ferenc

Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma
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DIRECȚIA ECONOMICĂ
Nr.15690/23.07.2018
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș pentru
anul 2018
În conformitate cu prevederile articolului 19 din Legea nr.273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Judeţean Mureş poate
aproba rectificarea bugetului propriu ca urmare a unor propuneri fundamentate ale
ordonatorilor principali de credite.
Potrivit art.3 din OUG nr.11/2018,pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru
completarea art.63 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, autoritățile
administrației publice locale pot utiliza excedentul bugetului local pentru a finanța și
cheltuielile cu personalul. Propunem în acest sens utilizarea sumei de 60.995.000 lei
pentru acoperirea deficitului la cheltuieli de personal.
În baza art.82 din Legea nr.273/2006, legea finanțelor publice locale cu modificările și
completările ulterioare, propunem validarea Dispoziției nr.356/17 iulie 2018 pentru
majorarea bugetului județului Mureș pe anul 2018 cu suma de 3.500.000 lei.
Revista Vatra, prin adresa nr.15000/13 iulie 2018, solicită majorarea bugetului cu suma
de 2.000 lei, ca urmare a realizării de venituri suplimentare, pentru plata utilităților la
„Poștă, telecomunicații și internet”, respectiv „Încălzit, iluminat și forța motrică.”
Prin adresa nr.14961/13.07.2018,Spitalul Clinic Judeţean Mureş solicită modificarea listei
de investiții pe anul 2018 prin suplimentarea cu suma de 1.157.000lei a valorii estimate
pentru obiectivul de investiții “Proiectare+execuție buncăr și spații conexe laborator
radioterapie” și includerea în lista de investiții a obiectivului de investiții “Servicii de
realizare a documentației tehnice necesare obținerii autorizației de securitate la
incendiu pentru obiectivul Mansardare imobil str. Gheorghe Marinescu nr.1” în valoare de
80.000 lei și a obiectivului de investiții “Aparate de aer condiționat 16 buc” în valoare de
120.000 lei din veniturile proprii ale spitalului.
Spitalul Municipal Dr. Gheorghe Marinescu Târnăveni prin adresa nr.10114/13.07.2018
solicită unele reaşezări la reparații în cadrul aceluiaşi volum bugetar aprobat. Propunem
aceste modificări potrivit anexelor nr.3/13/a şi 5/1/d.
De asemenea, prin Nota internă nr.14904/12.07.2018, Direcția Tehnică, solicită
majorarea Programului de drumuri pe anul 2018 cu suma de 856.000 lei conform anexei
nr.10/e.
Aceste modificări se regăsesc în anexele nr.1/g,2/g,2/1/g, 2/2/f, 3/13/a,3/29/d,3/67/f,
4/d, 5/1/d, 8/d, 9/a,10/c și nr.11/a.
Menţionăm că potrivit articolului nr.39 alin.3 din Legea nr.273/2006, Legea finanţelor
publice locale cu modificările şi completările ulterioare, proiectul de hotărâre a fost
afişat la avizierul unităţii administrativ-teritoriale conform Procesului-verbal
nr.15398/18.07.2018.
Faţă de cele de mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.
PREŞEDINTE
Péter Ferenc
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DIRECȚIA ECONOMICĂ
Nr.15691/23.07.2018
REFERAT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș pentru
anul 2018
În conformitate cu prevederile articolului 19 din Legea nr.273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Judeţean Mureş poate
aproba rectificarea bugetului propriu ca urmare a unor propuneri fundamentate ale
ordonatorilor principali de credite.
Potrivit art.3 din OUG nr.11/2018,pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru
completarea art.63 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, autoritățile
administrației publice locale pot utiliza excedentul bugetului local pentru a finanța și
cheltuielile cu personalul. Propunem în acest sens utilizarea sumei de 60.995.000 lei
pentru acoperirea deficitului la cheltuieli de personal.
Prin Dispoziția nr.356/17 iulie 2018, în baza Hotărârii de Guvern nr.514/13.07.2018 s-a
aprobat majorarea bugetului județului Mureș pe anul 2018 cu suma de 3.500.000 lei,
pentru Refacere pod lemn pe DJ 135, km 43+500 parțial distrus situat pe raza comunei
Sărățeni. Propunem validarea dispoziției sus amintite conform art.82 din Legea
nr.273/2006,legea finanțelor publice locale cu modificările și completările ulterioare.
Revista Vatra, prin adresa nr.15000/13 iulie 2018, solicită majorarea bugetului cu suma
de 2.000 lei, ca urmare a realizării de venituri suplimentare, pentru plata utilităților la
„Poștă, telecomunicații și internet”, respectiv „Încălzit, iluminat și forța motrică.”
Prin adresa nr.14961/13.07.2018,Spitalul Clinic Judeţean Mureş solicită modificarea listei
de investiții pe anul 2018 prin suplimentarea cu suma de 1.157.000 lei a valorii estimate
pentru obiectivul de investiții “Proiectare+execuție buncăr și spații conexe laborator
radioterapie” și includerea în lista de investiții a obiectivului de investiții “Servicii de
realizare a documentației tehnice necesare obținerii autorizației de securitate la
incendiu pentru obiectivul Mansardare imobil str. Gheorghe Marinescu nr.1” în valoare de
80.000 lei și a obiectivului de investiții “Aparate de aer condiționat 16 buc”, în valoare
de 120.000 lei din veniturile proprii ale spitalului.
Spitalul Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu„ Târnăveni prin adresa nr. 10114/13.07.2018
solicită unele reaşezări la reparații în cadrul aceluiaşi volum bugetar aprobat. Propunem
aceste modificări potrivit anexelor nr.3/13/a şi 5/1/d.
De asemenea, prin Nota internă nr.14904/12.07.2018, Direcția Tehnică, solicită
majorarea Programului de drumuri pe anul 2018 cu suma de 856.000 lei conform anexei
nr.10/e.
Aceste modificări se regăsesc în anexele nr.1/g,2/g,2/1/g, 2/2/f, 3/13/a,3/29/d,3/67/f,
4/d, 5/1/d, 8/d, 9/a,10/c și nr.11/a.
Menţionăm că potrivit articolului nr.39 alin.3 din Legea nr.273/2006, Legea finanţelor
publice locale cu modificările şi completările ulterioare, proiectul de hotărâre a fost
afişat la avizierul unităţii administrativ-teritoriale conform Procesului-verbal nr.15398 din
18.07.2018.
Faţă de cele de mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.
DIRECTOR EXECUTIV
Alin Mărginean
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DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
Nr.15692/23.07.2018
RAPORT
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș pentru
anul 2018
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, cu
expunerea de motive nr.15690/23.07.2018 şi raportul de specialitate al Direcției
Economice,
În conformitate cu prevederile art.47 alin.(4) din Regulamentul de organizare şi
funcţionare al Consiliului Judeţean Mureş, aprobat prin Hotărârea nr.172/23.11.2017, am
procedat la întocmirea prezentului raport, prin care precizăm următoarele:
Potrivit prevederilor art.19 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice
locale, cu modificările și completările ulterioare, ”pe parcursul exerciţiului bugetar,
autorităţile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor prevăzute la alin.(1) lit. a) şi
b), în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de rectificare a bugetului
de stat, precum şi ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali
de credite. Rectificărilor bugetelor locale li se vor aplica aceleaşi proceduri ca şi
aprobării iniţiale a acestora, cu excepţia termenelor din calendarul bugetar”.
Din raportul de specialitate întocmit de Direcția Economică reiese necesitatea modificării
bugetului general al Județului Mureș, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș
nr.15/2018.
Astfel, pe de o parte prin Dispoziția nr.356/17 iulie 2018, în baza Hotărârii de Guvern
nr.514/13.07.2018 s-a aprobat majorarea bugetului județului Mureș pe anul 2018 cu suma
de 3.500.000 lei, pentru Refacere pod lemn pe DJ 135, km 43+500 parțial distrus, situat
pe raza comunei Sărățeni.
Pe de altă parte, la solicitarea unor ordonatori secundari/terțiari de credite ai
instituțiilor subordonate, respectiv Spitalul Clinic Județean Mureș, Spitalul Municipal ”Dr.
Gheorghe Marinescu” Târnăveni, Revista Vatra, precum și a Direcției Tehnice, se propun
modificări la anexele la hotărârea prin care s-a aprobat bugetul general al Județului
Mureș pentru anul 2018.
Proiectul de hotărâre privind rectificarea, a fost supus procedurii reglementate prin
art.39 alin.(3) din Legea nr.273/2006, fiind afișat pe avizierul unității administrativteritoriale, demers în urma căruia nu au intervenit modificări.
Potrivit prevederilor art.91 alin.(3) lit. „a” din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Judeţean
Mureş aprobă, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, bugetul propriu al
judeţului, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de
încheiere a exerciţiului bugetar.
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, fiind îndeplinite condițiile reglementate la art.19
alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare, raportat la prevederile art.91 alin.(3), lit.”a” din Legea
nr.215/2001 apreciem că proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al
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Județului Mureș pentru anul 2018, poate fi supus dezbaterii și aprobării plenului
Consiliului Judeţean Mureş.
DIRECTOR EXECUTIV
Genica Nemeș
_____________________________________________________________________________
HOTĂRÂREA NR.77
din 25 iulie 2018
pentru aprobarea Raportului privind execuția bugetului general consolidat al
județului Mureș la 30 iunie 2018

Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând expunerea de motive nr.15487/19.07.2018 la proiectul de hotărâre pentru
aprobarea Raportului privind execuția bugetului general consolidat al județului Mureș la
30 iunie 2018, raportul de specialitate al Direcției Economice, raportul Serviciului Juridic,
precum şi avizul comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile art.49 alin.(12) din Legea nr.273/2006 privind finanțele
publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art.91, alin.(3), lit. a), ale art.97, alin.(1) din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
hotărăşte:
Articol unic. Se aprobă Raportul privind execuția bugetului general consolidat al județului
Mureș la 30 iunie 2018, conform anexelor nr.1, nr.1/1, nr.1/2 și 1/3 care fac parte
integrantă din prezenta hotărâre.
PREŞEDINTE
Péter Ferenc

Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

DIRECȚIA ECONOMICĂ
Nr.15487/19.07.2018
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind execuția bugetului general
consolidat al județului Mureș la 30 iunie 2018
În conformitate cu prevederile art.49 alin (12) din Legea finanțelor publice locale
nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare, în lunile aprilie, iulie și
octombrie, pentru trimestrul expirat, și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al
patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședință publică,
spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite
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pe cele două secțiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de
colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârșitul anului:
a) Să nu înregistreze plăți restante;
b) Diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul anilor anteriori utilizat pentru
finanțarea exercițiului bugetar curent, pe de o parte și suma plăților efectuate și a
plăților restante, pe de altă parte să fie mai mare decât zero.
Execuţia bugetară la 30 iunie 2018, propusă spre aprobare, prezintă poziţia şi
performanţa financiară a Consiliului Judeţean și a instituțiilor subordonate finanțate
integral sau parțial din venituri proprii, precum şi informaţii referitoare la activitatea
desfăşurată în condiţiile de echilibru bugetar şi în interiorul coordonatelor financiare
aprobate prin bugetul propriu.
Față de cele de mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.
PREŞEDINTE
Péter Ferenc

DIRECȚIA ECONOMICĂ
Nr.15490/19.07.2018
REFERAT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind execuția bugetului general
consolidat al județului Mureș la 30 iunie 2018
În conformitate cu prevederile art.49 alin (12) din Legea finanțelor publice locale
nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare, în lunile aprilie, iulie și
octombrie, pentru trimestrul expirat, și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al
patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședință publică,
spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite
pe cele două secțiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de
colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârșitul anului să
nu înregistreze plăți restante și să existe siguranța ca diferența dintre suma veniturilor
încasate și excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanțarea exercițiului bugetar
curent, pe de o parte și suma plăților efectuate și a plăților restante, pe de altă parte să
fie mai mare decât zero.
Astfel, bugetul general consolidat al județului Mureș pe primul semestru al anului 2018 a
fost elaborat, aprobat și executat în concordanță cu prevederile Legii nr.273/2006 privind
finanțele publice locale, cu modificările ulterioare, ale Legii nr.2/2018 privind aprobarea
bugetului de stat pe anul 2018 și a celorlalte acte normative care privesc domeniul
bugetar.
Execuţia bugetară la 30 iunie 2018, propusă spre aprobare, prezintă poziţia şi
performanţa financiară a Consiliului Judeţean și a instituțiilor subordonate finanțate
integral sau parțial din venituri proprii, precum şi informaţii referitoare la activitatea
desfăşurată în condiţiile de echilibru bugetar şi în interiorul coordonatelor financiare
aprobate prin bugetul propriu.
Față de cele de mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

DIRECTOR EXECUTIV
Alin Mărginean
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DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
Nr.15497/19.07.2018
RAPORT
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Raportului privind execuția bugetului general
consolidat al Județului Mureș la 30 iunie 2018
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, cu
expunerea de motive nr.15487/19.07.2018 şi raportul de specialitate al Direcției
economice,
În conformitate cu prevederile art.47 alin.(4) din Regulamentul de organizare şi
funcţionare al Consiliului Judeţean Mureş, aprobat prin Hotărârea nr.172/23.11.2017, am
procedat la întocmirea prezentului raport, prin care precizăm următoarele:
Potrivit prevederilor art.49 alin.(12) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice
locale, cu modificările și completările ulterioare, ”în lunile aprilie, iulie şi octombrie,
pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea,
ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre
analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe
cele două secţiuni, cu excepţia bugetului împrumuturilor externe şi interne, cu scopul de
a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin
rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârşitul anului:
a) să nu înregistreze plăţi restante;
b) diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat
pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate
şi a plăţilor restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero.
Astfel, conform Raportului de specialitate anexat proiectului de hotărâre, au fost
analizate distinct bugetul județean și bugetul instituțiilor subordonate finanțate integral
sau parțial din venituri proprii.
Analizând bugetul general consolidat al Județului Mureș, propus spre aprobare, s-a
concluzionat că administrarea și utilizarea resurselor s-a făcut cu respectarea Legii
nr.273/2006 și ale Legii nr.2/2018 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2018 și a
celorlalte acte normative care privesc domeniul bugetar, respectând procedurile și
principiile contabile specifice.
Potrivit prevederilor art.91 alin.(3) lit.„a” din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Judeţean
Mureş aprobă, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, bugetul propriu al
judeţului, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de
încheiere a exerciţiului bugetar.
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, raportat la prevederile art.91 alin.(3), lit.”a” din
Legea nr.215/2001 apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea Raportului
privind execuția bugetului general consolidat al Județului Mureș la 30 iunie 2018, poate fi
supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Judeţean Mureş.
DIRECTOR EXECUTIV
Genica Nemeș
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HOTĂRÂREA NR.78
din 25 iulie 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.13328/22.06.2018 a Vicepreședintelui Consiliului
Județean Mureș, dl. Alexandru Cîmpeanu, raportul de specialitate al Direcției Amenajare
Teritoriu și Urbanism, 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,
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
anexă, 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

Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

DIRECȚIA AMENAJARE TERITORIU ȘI URBANISM
Nr.13328/22.06. 2018
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:
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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, viceprimari 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;
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- 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

DIRECȚIA AMENAJARE TERITORIU ȘI URBANISM
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
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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
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DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
Nr.15498/19.07.2018
RAPORT
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Raportului de analiză a capacităţii de apărare
împotriva incendiilor în judeţul Mureş pe anul 2017 şi stabilirea măsurilor de optimizare a
acesteia
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Mureş, cu
expunerea de motive nr.13328/22.06.2018 și raportul de specialitate al Direcției
Amenajare Teritoriu și Urbanism,
În conformitate cu prevederile art.47 alin.(4) din Regulamentul de organizare şi
funcţionare al Consiliului Judeţean Mureş, aprobat prin Hotărârea nr.172/23.11.2017, am
procedat la întocmirea prezentului raport, prin care precizăm următoarele:
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 şi hotărăşte
măsuri de optimizare a acesteia.
Proiectul de hotărâre privind aprobarea Raportului de analiză a capacităţii de apărare
împotriva incendiilor în judeţul Mureş pe anul 2017 şi stabilirea măsurilor de optimizare a
acesteia a fost supus procedurii reglementate prin Legea nr.52/2003 privind transparența
decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările
ulterioare.
Astfel, proiectul a fost publicat pe site-ul Consiliului Județean Mureș, demers în urma
căruia nu s-au primit propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ
supus dezbaterii publice, astfel cum se prevede la art.7 alin.(4) din Legea nr.52/2003.
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.
Din perspectiva celor de mai sus, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea
Raportului de analiză a capacităţii de apărare împotriva incendiilor în judeţul Mureş pe
anul 2017 şi stabilirea măsurilor de optimizare a acesteia, poate fi supus dezbaterii şi
aprobării plenului Consiliului Judeţean Mureş.

DIRECTOR EXECUTIV
Genica Nemeș
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