
              R O M Â N I A
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD PROIECT 
        COMUNA  NEGRILESTI       NR 3104  DIN 27.12.2022
          CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea  Planului de analiză şi acoperire a riscurilor în comuna Negrilesti pe anul

2023

Consiliul local al comunei Negrilesti întrunit în şedinţă ordinară în data de _____, în prezenţa a
___ consilieri  locali din totalul de 11 în funcţie, şedinţa fiind publică

Având în vedere:- referatul de aprobare a primarului comunei Negrilesti, în calitate de
inițiator  al  proiectului  de hotărâre,  nr.3  105/27.12.2022 privind aprobarea  Planului  de analiză  şi
acoperire a riscurilor în comuna Negrilesti pe anul 2023

- raportul de specialitate al  viceprimarul comunei ;
- avizul ____________ al Comisiei I- Comisia juridică şi administraţie publică locală: 
- avizul __________ al Comisiei II- Comisia economică si urbanism: 
-prevederile art.6 alin.(2) al Ordinului Ministrului administraţiei şi internelor nr.132/2007 privind

aprobarea  Metodologiei  de  elaborare  şi  a  structurii-cadrul  a  Planului  de  analiză  şi  acoperire  a
riscurilor;

-prevederile art.4 alin.(2) ,art.13 lit.”a” si art.14 lit.”a” din Legea nr.307/2006 privind apărarea
împotriva incendiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

-prevederile  art.10  lit.”d”  din  Legea  nr.481/2004  privind  protecţia  civilă  din  România,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(2) lit.d), alin.(7) lit.h), art. 139 alin.(1) și art. 196 alin.(1)
lit.a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRÂŞTE:
ART.1 Se aprobă Planul de analiză şi acoperire a riscurilor în comuna Negrilesti pe anul 2023,

conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2 Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează primarul  si viceprimarul comunei Negrilesti.
ART.3  Hotărârea va fi adusă la cunoştinţă publică prin publicare la afisierul local  şi va fi

publicată în Monitorul Oficial Local Negrilesti .
ART.4 Hotărârea s-a adoptat cu __ voturi „pentru”, __ „abţineri” şi __ voturi ”împotrivă” 

         ART.5 Hotărârea se comunică cu:
-primarul comunei Negrilesti;
-ISU”BISTRIŢA”al Judeţului Bistriţa-Năsăud;
-viceprimarul comunei  Negrilesti;
-Instituţia Prefectului Judeţul Bistriţa-Năsăud.

                                                                                       Aviz  de legalitate 
      Primar  Secretar  general al UAT
                      Costin Dumitru                        Mureșan Dănuța-Domnica



R O M Â N I A
JUDEŢUL BISTRIȚA-NĂSĂUD
COMUNA NEGRILEȘTI
PRIMAR
Nr.  3105 din 27.12.2022  

REFERAT DE APROBARE

Având în vedere:
-prevederile art.6 alin.(2) al Ordinului Ministrului administraţiei şi internelor nr.132/2007 privind

aprobarea  Metodologiei  de  elaborare  şi  a  structurii-cadrul  a  Planului  de  analiză  şi  acoperire  a
riscurilor;

-prevederile art.4 alin.(2) ,art.13 lit.”a” si art.14 lit.”a” din Legea nr.307/2006 privind apărarea

împotriva incendiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

-prevederile  art.10  lit.”d”  din  Legea  nr.481/2004  privind  protecţia  civilă  din  România,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

   ART. 6 din Ordinul Ministrului administraţiei şi internelor nr.132/2007 privind aprobarea Metodologiei

de elaborare şi a structurii-cadrul a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor prevede: " (1) PAAR se

întocmesc … de comitetele locale pentru situaţii de urgenţă şi se aprobă de ... de consiliile locale,

corespunzător unităţilor administrativ-teritoriale pe care le reprezintă.  (2) PAAR … 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."

Conform  Legii  nr.  307/2006  alin.  (2)  "Planurile  de  analiză  şi  acoperire  a  riscurilor  se

actualizează anual.".  Art. 13 lit.  a prevede următoarele: "Consiliul  local are următoarele obligaţii

principale: a) aprobă planul de analiză şi acoperire a riscurilor, pentru unitatea administrativ-teritorială

pe  care  o  reprezintă,  stabileşte  resursele  necesare  pentru  aplicarea  acestuia  şi  îl  transmite

inspectoratului  în  raza  căruia  funcţionează;"…  iar  art.  14  "  Primarul  are  următoarele  obligaţii

principale: a) asigură elaborarea planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi aplicarea acestuia; ..."

Planul  de  analiză  şi  acoperire  a  riscurilor  este  documentul  care  cuprinde  riscurile
potenţiale  dintr-o  unitate  administrativ-teritorială,  măsurile,  acţiunile  şi  resursele  necesare  pentru
managementul riscurilor respective.

În consecință supun aprobării dvs. hotărârea privind  aprobarea  Planului de analiză şi acoperire a
riscurilor  în  comuna  Negrilesti  pe  anul  2023 în  temeiul  prevederilor  art.  136   alin.(3)   comunicarea
proiectului de hotărâre către secretar viceprimarului   comunei pentru intocmirea raportului de specialitate si
spre comisiile de specialitate organizate în cadrul consiliului local pentru acordarea avizului. 

    Primar,
Costin Dumitru


