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2020. június 25.-i 

106. számú HATÁROZAT 

A Maros megye kockázat elemzési és fedezési tervének a jóváhagyására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Alelnökének, Alexandru Cîmpeanu úrnak a 15084/11.06.2020. sz. 

Jóváhagyási beszámolóját, a Terület és Városrendezési Igazgatóság Szakjelentését, a Jogügyi 

Szolgálat Jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

A tűzvédelemre vonatkozó 307/2006. sz. Törvény 15. cikkely a) betű és a Kockázat elemzési és 

fedezési terv kidolgozási metodológiájának és a Kockázat elemzési és fedezési terv Keret-

szerkezetének a jóváhagyására vonatkozó 132/2007. sz. Közigazgatási és Belügyminiszteri rendelet 

6. cikkely előírásainak megfelelően, 

Az utólag kiegészített, a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi 

Kormányrendelet 173. cikkely (1) bekezdés f) betű rendelkezései alapján, alátámasztva a 182. 

cikkely (1) bekezdéssel,  

 

határoz: 

 

 

1. cikkely Jóváhagyja, Maros megye kockázat elemzési és fedezési tervét, a jelen határozat szerves 

részét képező melléklet szerint. 

2. cikkely Jelen határozatot közlik Maros Megye Hivatalos Közlönyében, elérhető lesz a 

www.cjmures.ro internetes oldalon és elektronikus formátumban közölni fogják a megye helyi 

közigazgatási hatóságaival. 

 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
TERÜLET- ÉS VÁROSRENDEZÉSI IGAZGATÓSÁG 

VÉLEMÉNYEZŐ, ENGEDÉLYEZŐ ÉS ELLENŐRZŐ SZOLGÁLAT 

VÉSZHELYZETI OSZTÁLY 

 

15084/11.06.2020. sz. 

 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A Maros megye kockázat elemzési és fedezési tervének a jóváhagyására vonatkozóan 

 

A Kockázat elemzési és fedezési tervnek a céljai, biztosítani, hogy az összes érintett fél ismerje a 

vészhelyzetek megjelenése előtti, alatti és utáni feladatait és hatásköreit, egységes és összefüggő 

fellépési keretet teremteni a vészhelyzetek okozó kockázatok megelőzése és kezelése érdekében, 

valamint sürgősségi esetekben optimális választ adni, az azonosított kockázattípusoknak 

megfelelően. 

Ennek értelmében, a tűzvédelemre vonatkozó 307/2006. sz. Törvény 15. cikkely a) betű 

előírásainak megfelelően, a Maros Megyei Tanács a 121/07.08.2014. sz. Határozattal jóváhagyta 

Maros megye kockázat elemzési és fedezési tervét. Ezt aktualizálták a Maros Megyei Tanácsnak a 

112/11.09.2015. sz. Határozatával. 

A Megyei Vészhelyzeti Bizottság összetételének és a Maros megyei intézmények, gazdasági 

szereplők és helyi vészhelyzeti bizottságok által rendelkezésre bocsátott, a tervbe foglalt adatoknak 

a módosulásának következtében, a Maros Megyei HOREA Vészhelyzeti Felügyelőség megküldte 

jóváhagyásra, a Maros Megyei Tanácsnál a 12849/20.05.2020. sz. alatt iktatott, Maros megye 

kockázat elemzési és fedezési tervét, amelyet véleményezett Maros megye Prefektusa. 

Ezek szerint, figyelembe véve a tényt, hogy Maros megye kockázat elemzési és fedezési tervét, a 

Kockázat elemzési és fedezési terv kidolgozási metodológiájának és a Kockázat elemzési és 

fedezési terv Keret-szerkezetének a jóváhagyására vonatkozó 132/2007. sz. Közigazgatási és 

Belügyminiszteri rendelet szerint volt összeállítva és véleményezve, 

Alávetjük jóváhagyásra, a Maros megye kockázat elemzési és fedezési tervének a jóváhagyására 

vonatkozó határozattervezetet. 

 

 
 

 

 

ALELNÖK 

Alexandru Cîmpeanu 
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