
 

 

 

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREŞ 

 

 

H O T Ă R Â R E A   nr.  298 

din  30  septembrie  2021 

privind aprobarea unor măsuri de realizare a Planului de prevenire şi intervenţie în situaţii de 

urgenţă în municipiul Târgu-Mureş în anul 2021 

 

 
 

Consiliul local al municipiului Târgu-Mureş, întrunit în şedinţă ordinară  de lucru, 

 

Având în vedere:  

 Referatul de aprobare nr. 63385/1092 din  09.09.2021 iniţiat de Primarul municipiului Târgu-Mureș  

prin Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență privind aprobarea unor măsuri de realizare a Planului de 

prevenire şi intervenţie în situaţii de urgenţă în municipiul Târgu-Mureş în anul 2021, 

 Raportul de specialitate nr. 67.657/24.09.2021 al Direcţiei juridice contencios administrativ şi 

administraţie publică locală,   

 Raportul de specialitate nr. 65.051/4.365/16.09.2021 al Direcției economice, 

 Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu-Mureş, 

În conformitate cu prevederile : 

 art. 6, art. 25 lit. c), art. 63 şi art. 65 din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare,  

 art. 13 lit. c) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare,  

 H.G.R. nr. 547/2005, pentru aprobarea Strategiei naţionale de protecţie civilă, 

 art.874 și art. 2146 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată,  

 Legii nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările  

ulterioare, 

 Hotărârii Guvernului nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de  

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 

98/2016 privind achiziţiile publice, 

 art. 80 și art. 81 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată,  

 art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52 /2003 privind transparența decizională în administrația publică,  

republicată, 

 art. 108 lit. d), art. 129 alin. (1), alin (2) lit. d) și e), alin. (6) lit. a), alin. (7) lit. h), alin. (14), art. 196, 

art. 297, art. 349-352 şi ale art. 243, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

H o t ă r ă ş t e : 

 

     Art. 1. Se aprobă măsurile de realizare a Planului de prevenire şi intervenţie în situaţii de urgenţă în 

municipiul Târgu-Mureş în anul 2021, după cum urmează: 

a) achiziționarea a 3 motopompe de evacuare apă, 2 pompe submersibile pentru ape murdare cu  

plutitor și 1 container maritim/modular metalic în vederea utilizării acestora de către Detașamentul de 

Pompieri Târgu-Mureș aflat în subordinea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al judeţului 

Mureş, cu mențiunea că achiziționarea acestora se va efectua de către Municipiul Târgu-Mureș, în condițiile 

legii; 

b) alocarea sumei de 70000,00 lei din bugetul local pentru achiziționarea echipamentelor și  

mijloacelor de pregătire și intervenție nominalizate la lit. a). 

 



 

 

  

 

            Art. 2. Se aprobă transmiterea folosinței prin contract de comodat, pe termen de 3 ani, a 

echipamentelor și mijloacelor de pregătire și intervenție nominalizate la art. 1, achiziționate de autoritatea 

publică locală,  potrivit Anexei care face parte din prezenta Hotărâre. 

 

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Executivul 

Municipiului Târgu-Mureş prin Direcția Economică și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență. 

 
Art. 4.  În conformitate cu prevederile art. 252, alin. 1, lit. c) și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, precum și ale art. 3, alin. 1 din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul 

administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş pentru exercitarea controlului de 

legalitate. 
 

Art. 5.  Prezenta Hotărâre se comunică:  

         -   Direcției Economice, 

         -   Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență, 

         -   Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al judeţului Mureş. 
 

 
  

 

                                                                                                     Președinte de ședință, 

                                                                                                    Kelemen Attila-Márton 

                              Contrasemnează, 

  Secretarul  General al  Municipiului  Târgu Mureș, 

                           Bâta Anca Voichița     

 

 

 

 

 

 

 

 

(Hotărârea a fost adoptată  cu  20  voturi  „pentru”)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


