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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor teritoriale 

din comuna Doljeşti
Consiliul local al comunei Doljeşti întrunit în ședință ordinară în luna mai 2020;

          Analizând raportul de specialitate al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă
privind  aprobarea  Planului  de  analiză  şi  acoperire  a  riscurilor  teritoriale  din  comuna
Doljeşti înregistrat sub nr. 4089 din 15.05.2020;

Având în vedere prevederile:
- art.36  alin.2  lit.  „d”,  alin.6  lit.  „a”  punct  8,  alin.9  din  Legea  nr.215/2001  a

administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- art.4 alin.1, ale art.13 lit. a şi art.14 lit. a din Legea nr.307/2006 privind apărarea

împotriva incendiilor;
- Legea  nr.481/2004  privind  protecţia  civilă,  modificată  şi  completată  prin  Legea

nr.212/2006;
- OUG nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15 /2005;
Văzând Expunerea de motive nr. 4064 din 14.05.2020, prin care Primarul comunei

Doljeşti, propune aprobarea „Planului de analiză şi acoperire a riscurilor teritoriale” din
comuna  Doljeşti,  precum  şi  avizul  comisiei  pentru  agricultură,  activităţi  economico-
financiare, amenajarea teritoriului, urbanism, protecţie mediu şi turism,
          În temeiul prevederilor art.129 și art.196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de urgența a
Guvernului cu nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1.  Se  aprobă Planul  de  analiză  şi  acoperire  a  riscurilor  teritoriale,  conform

anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.  Planul  de  analiză  şi  acoperire  a  riscurilor  se  actualizează  anual  de  către

Comitetul local pentru situaţii de urgenţă.
Art.3. Primarul comunei, responsabilul în Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi

responsabilul serviciului voluntar de urgenţă, se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a
prevederilor prezentei hotărâri, în condiţiile legii. 

Art. 4._ Secretarul general al comunei Doljeşti va înainta prezenta hotărâre:
- Instituției Prefectului- judeţul Neamţ;
- Primarului comunei Doljeşti;
- Compartimentelor urbanism, situaţii de urgenţă.        

 PRIMAR,
ȘOICAN IOSIF



ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMȚ

COMUNA DOLJEȘTI
PRIMAR,

Nr. 4064 din 14.05.2020

Referat de aprobare
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a
riscurilor la nivelul comunei Doljești, judeţul Neamț, pentru anul 2020

          Potrivit  art.  6  alin.  (2)  din  O.M.A.I.  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  publicat  în  M.Of.  nr.  79  din
11.02.2007, Planul de analiză şi acoperire a riscurilor se întocmeşte şi se actualizează la
fiecare început de an sau ori de câte ori apar alte riscuri decât cele analizate sau modificări
în  organizarea  structurilor  care,  potrivit  legii,  au  atribuţii  ori  asigură funcţii  de sprijin
privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă în profil teritorial. Prin raportul de
specialitate a compartimentului de resort din cadrul aparatului propriu al consiliului local
şi a proiectului de hotărâre iniţiat, se solicită aprobarea în anul 2019 a Planului de analiză
şi acoperire a riscurilor la nivelul comunei Doljești.

          În baza prevederilor H.G.R. nr.1492/2004 privind principiile de organizare,
funcţionarea  şi  atribuţiile  serviciilor  de  urgenţă  profesioniste,  a  Ordinului  Ministrului
Administraţiei  şi  Internelor  nr.132/2007 pentru  aprobarea  Metodologiei  de  elaborare  a
Planului  de  analiză  şi  acoperire  a  riscurilor  şi  a  Structurii-cadru  al  acestuia,  a  Legii
nr.307/2006  privind  apărarea  împotriva  incendiilor  şi  a  art.45  alin.(1)  din  Legea
nr.215/2001,  privind  administraţia  publică  locală,  republicată,cu  modificările  şi
completările  ulterioare,  Consiliul  Local  Doljești   va emite  hotărârea privind aprobarea
Planului de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul comunei Doljești. 

           Pentru aceste considerente, s-a întocmit un proiect de hotărâre care urmează a
se supune dezbaterii si aprobării consiliului local.

Primar,
ȘOICAN IOSIF
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Nr. 4089 din 14.05.2020

Raport de specialitate 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor la

nivelul comunei Doljești, judeţul Neamț, pentru anul 2020

Planul de analiza si acoperire de pe teritoriul localitatii DOLJEȘTI, denumit in continuare P.A.A.R.
este documentul legal care cuprinde: 

 factorii de risc si tipurile acestora identificate la nivel de municipiu;
  masurile, actiunile si resursele necesare pentru gestionarea si managementul situatiilor de urgenta

in  scopul  prevenirii  si/sau  inlaturarea  (contracararea)  efectelor  negative  produse  de  evenimentele
exceptionale respective; 

 are la baza Ordinul Prefectului- judetul NEAMT pentru aprobarea Programului de pregatire in
domeniul  situatiilor  de  urgenta  si  a  Planului  privind  pregatirea  in  domeniul  situatiilor  de  urgenta  al
judetului pe anul 2016. 

SCOPUL P.A.A.R.  este  de  a  permite  Comitetului  Local  pentru  Situati  de  Urgenta,  sa  adopte
masurile cele mai adecvate pentru:

  prevenirea riscurilor 
 stabilirea conceptiei de interventie in situatii de urgenta; 
 alocarea resurselor umane, materiale si financiare in mod eficient. 
OBIECTIVELE P.A.A.R. sunt: 
 stabilirea unui cadru unitar de actiune pentru prevenirea, managementul si gestionarea situatiilor

de urgenta;
  dimensionarea realista a fortelor si mijloacelor necesare interventiei, la dispozitia CLSU 
 identificarea  conceptiei  de  interventie  in  functie  de  resursele  la  dispozitie  si  amploarea

evenimentelor; 
 elaborarea variantelor de planuri de interventie in situatii de urgenta;
  alocarea resurselor umane, materiale si financiare pentru fiecare varianta in parte, pe categorii de

factori de risc. 
Principalele prevederi normative care stau la baza elaborarii acestui plan sunt:
 OUG nr. 21/15.04.2004, privind Sistemul National de Management al situatiilor de urgenta art 24; 
Legea nr. 307/12.07.2006, privind apararea impotriva incendiilor art.1, al 2 lit. j, art. 14 lit a; 
Hotararea Guvernului Nr. 2288/09.12.2004, pentru aprobarea repartizarii  principalelor  functii  de

sprijin  pe  care  le  asigura  ministerele,  celelalte  centrale  si  organizatiile  neguvernamentale  privind
prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta; Legii 481/08.11.2004 privind protectia civila art. 3; 

O.M.A.I. nr. 132/29.01.2007, pentru aprobarea metodologiei de elaborare a planului de analiza si
acoperire a riscurilor si a structurii cadru a planului de analiza si acoperire a riscurilor art. 5, art 6. al 1; 

Avand in vedere cele prezentate mai sus si pentru conformitate cu actele normative enumerate mai
sus  ,  supunem  spre  aprobarea  Consiliului  Local  proiectul  de  hotarare  privind  Planul  de  analiza  si
acoperire a riscurilor.

ȘEF S.V.S.U.,
Adochiței Gheorghe




