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HOTĂRÂREA NR.76 

din 30 aprilie 2020 

privind aprobarea Raportului de analiză a capacităţii de apărare împotriva  
incendiilor în judeţul Mureş pe anul 2019 şi stabilirea măsurilor de optimizare 

a acesteia 
 

Consiliul Judeţean Mureş,  

Văzând referatul de aprobare nr.5333/27.02.2020 al Președintelui Consiliului Județean 

Mureș, raportul de specialitate al Direcției amenajare teritoriu și urbanism și raportul 

Direcției juridice și administrație publică nr.5382/27.02.2020, precum şi avizele 

comisiilor de specialitate, 

Având în vedere adresa Inspectoratului pentru Situații de Urgență HOREA al județului 

Mureș, înregistrată la Consiliul Județean Mureș cu nr.4707/20.02.2020, privind  Raportul 

de analiză a capacităţii de apărare împotriva incendiilor în judeţul Mureş pe anul 2019 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, 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 2019 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                                                                                            Contrasemnează                                                             

Péter Ferenc                                                                                      SECRETAR GENERAL 

                                                                                                                     Paul Cosma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

                                                 Paul Cosma   

                 

http://www.cjmures.ro/
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Nr. 5333/27.02.2020 

Dosar XIB/1 

 

                                  REFERAT DE APROBARE 

privind  Raportul de analiză a capacităţii de apărare împotriva incendiilor în 

judeţul Mureş  pe anul 2019 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 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 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 2019, Consiliul Judeţean Mureș a alocat suma de 32.000 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.23 a revistei „Pompierii Mureşeni” cu prilejul „Zilei pompierului” din luna 

septembrie 2019 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 2019 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; 

- Perfecționarea mecanismului de management integrat privind situațiile de 

urgență; 

- Obiectivul fundamental al întregii activităţi desfăşurate la nivelul instituţiei, în 

anul 2019, a fost îmbunătăţirea calităţii acţiunilor de prevenire şi intervenţie 

în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, în scopul asigurării 

protecţiei şi siguranţei cetăţenilor judeţului; 

- Continuarea demersurilor pentru reducerea numărului de obiective puse în 

funcțiune, care funcționează fără autorizație de securitate la incendiu și 

îmbunătățirea capacității personalului inspectoratului în vederea identificării 

neregulilor sau abaterilor de la normele de prevenire a incendiilor; 

- Creșterea capacității de reziliență a comunităților prin corelarea riscurilor 

identificate, conștientizarea riscurilor de către populație și îmbunătățirea 

capacității de protecție în vederea scăderii numărului de victime ale 

incendiilor, sau a altor situații de urgență  

- Diversificarea formelor și mijloacelor de informare preventivă prin 

desfășurarea de acțiuni în teren, cât mai aproape de populație și comunitățile 

locale ; 

- Colaborarea cu instituțiile de sprijin în vederea creșterii nivelului de pregătire 

și asigurarea unui răspuns adecvat în situații de urgență, la obiectivele cu risc; 

- Perfecționarea standardelor și a procedurilor de lucru a personalului 

inspectoratului în vederea abordării unitare a activității de prevenire; 
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- În vederea identificării şi evaluării permanente a riscurilor din zona de 

competenţă  pentru a preîntâmpina apariţia unor situaţii de urgenţă, precum 

şi pregătirea populaţiei pentru cunoaşterea 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 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 2020,  urmăresc: 

- Sprijinirea serviciilor voluntare în vederea obținerii avizelor necesare 

funcționării, prin consultanță juridică și administrativă în vederea modificării 

organigramelor unităților administrativ teritoriale care nu au prevăzută funcția 

de șef serviciu voluntar pentru situați de urgență; 

- Pregătirea personalului inspectoratului în conducere ofensivă și conducere 

defensivă a mijloacelor de intervenție; 

- Implicarea consiliilor locale şi a primărilor din toate localităţile judeţului 

pentru dotarea cu echipamente și tehnică de intervenție a serviciilor 

voluntare; 

- Efectuarea demersurilor în vederea acordării de facilități voluntarilor care 

încadrează serviciile voluntare și acordarea drepturilor ce li se cuvin 

respectând legislația în vigoare; 

- Operaţionalizarea  serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă dotate cu 

autospeciale prin încadrarea corespunzătoare cu personal specializat; 

- Intensificarea eforturilor din partea consiliilor locale şi a primărilor în vederea 

obținerii autorizațiilor de securitate la incendiu pentru instituțiile din 

subordine. 

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 2019 şi stabilirea  măsurilor de optimizare 

a acesteia. 

PREȘEDINTE 

Péter Ferenc 

                                                       



 

 

 

Nr. 5382/27.02.2020 

Dosar XIB/1 

 

                                  RAPORT DE SPECIALITATE 

privind  Raportul de analiză a capacităţii de apărare împotriva incendiilor în 

judeţul Mureş  pe anul 2019 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 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 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 2019, Consiliul Judeţean Mureș a alocat suma de 32.000 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.23 a revistei „Pompierii Mureşeni” cu prilejul „Zilei pompierului” din luna 

septembrie 2019 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 2019 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; 

- Perfecționarea mecanismului de management integrat privind situațiile de 

urgență; 

- Obiectivul fundamental al întregii activităţi desfăşurate la nivelul instituţiei, în 

anul 2019, a fost îmbunătăţirea calităţii acţiunilor de prevenire şi intervenţie 

în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, în scopul asigurării 

protecţiei şi siguranţei cetăţenilor judeţului; 

- Continuarea demersurilor pentru reducerea numărului de obiective puse în 

funcțiune, care funcționează fără autorizație de securitate la incendiu și 

îmbunătățirea capacității personalului inspectoratului în vederea identificării 

neregulilor sau abaterilor de la normele de prevenire a incendiilor; 

- Creșterea capacității de reziliență a comunităților prin corelarea riscurilor 

identificate, conștientizarea riscurilor de către populație și îmbunătățirea 

capacității de protecție în vederea scăderii numărului de victime ale 

incendiilor, sau a altor situații de urgență  

- Diversificarea formelor și mijloacelor de informare preventivă prin 

desfășurarea de acțiuni în teren, cât mai aproape de populație și comunitățile 

locale ; 

- Colaborarea cu instituțiile de sprijin în vederea creșterii nivelului de pregătire 

și asigurarea unui răspuns adecvat în situații de urgență, la obiectivele cu risc; 

- Perfecționarea standardelor și a procedurilor de lucru a personalului 

inspectoratului în vederea abordării unitare a activității de prevenire; 

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

competenţă  pentru a preîntâmpina apariţia unor situaţii de urgenţă, precum 

şi pregătirea populaţiei pentru cunoaşterea 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 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 2020,  urmăresc: 

- Sprijinirea serviciilor voluntare în vederea obținerii avizelor necesare 

funcționării, prin consultanță juridică și administrativă în vederea modificării 

organigramelor unităților administrativ teritoriale care nu au prevăzută funcția 

de șef serviciu voluntar pentru situați de urgență; 

- Pregătirea personalului inspectoratului în conducere ofensivă și conducere 

defensivă a mijloacelor de intervenție; 

- Implicarea consiliilor locale şi a primărilor din toate localităţile judeţului 

pentru dotarea cu echipamente și tehnică de intervenție a serviciilor 

voluntare; 

- Efectuarea demersurilor în vederea acordării de facilități voluntarilor care 

încadrează serviciile voluntare și acordarea drepturilor ce li se cuvin 

respectând legislația în vigoare; 

- Operaţionalizarea  serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă dotate cu 

autospeciale prin încadrarea corespunzătoare cu personal specializat; 

- Intensificarea eforturilor din partea consiliilor locale şi a primărilor în vederea 

obținerii autorizațiilor de securitate la incendiu pentru instituțiile din 

subordine. 

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 2019 şi stabilirea  măsurilor de optimizare a acesteia poate fi supus spre 

aprobare plenului Consiliului Județean Mureș. 

                                      ARHITECT ȘEF 

                                       arh. Adina Gabriela Popescu 

 
 

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 2019 şi stabilirea 

măsurilor de optimizare a acesteia 

 

 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, 

cu Referatul de aprobare nr. 5333/27.02.2020 şi în considerarea celor reținute în 

Raportul de specialitate nr. 5382/27.02.2020 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 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.173 alin.(1) lit.„f” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

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, 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. 

Nr. 5392/27.02.2020 

Dosar. XI/D/1  
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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 2019 şi stabilirea măsurilor de optimizare a 

acesteia, 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. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeș 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Szoverfi Gabriella /2 ex. 

Verificat: Adriana Farkas –Şef Serviciu 



1/1 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Raportului de analiză a capacităţii de 
apărare împotriva incendiilor în judeţul Mureş pe anul 2019 şi stabilirea măsurilor 
de optimizare a acesteia 

 

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. 5400 din 27.02.2020, 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 2019 şi stabilirea măsurilor de optimizare a acesteia, 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.  

Director executiv 

Genica Nemeș 

Întocmit: Szoverfi Gabriella /2 ex. 
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