
 
 

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

  

 

 

 

H O T Ă R Â R E A   nr. 184 

  din 18 mai 2017 
 

 
privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al 

municipiului Tîrgu Mureş 

 

 

            Consiliul Local Municipal Tîrgu Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru, 

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mureş nr. 25273/388  din  

05.05.2017, privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al  municipiului Tîrgu 

Mureş, prezentată de Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă. 

În baza prevederilor art. 13 lit. a) din Legea nr. 307/2006, privind apărarea împotriva 

incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 6 din Ordinul ministrului 

administraţiei şi internelor nr. 132/2007, pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului 

de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză şi acoperire a 

riscurilor ,  

În temeiul art. 36 alin. 2, lit. c), alin. 5, art. 45 alin. 1 şi art. 115 alin. 1 lit. b din Legea nr. 

215/2001, privind administraţia publică locală – republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 

H o t ă r ă ş t e : 

 
Art. 1. Se aprobă Planul de analiză şi acoperire a riscurilor al municipiului Tîrgu Mureş 

conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2. Un exemplar din prezenta hotărâre se comunică Inspectoratului pentru Situaţii de 

Urgenţă HOREA al judeţului Mureş.  

  

Art. 3. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 

municipiului Tîrgu Mureş, prin Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă. 

 

Art. 4. In conformitate cu prevederile art. 19 alin.1, lit. e, din Legea nr. 340/2004, 

republicată, privind instituţia prefectului şi art. 3, alin.1 din Legea nr. 554/2004, Legea 

contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş, pentru 

exercitarea controlului de legalitate. 

 

 

                      Preşedinte de şedinţă 

   Contrasemnează                                          jrs. Peti Andrei 

 Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş 

             jrs. Szövérfi  Vasile                                             


