
 

 

 

HOTĂRÂREA nr.  

din  31 ianuarie 2011 
 

privind  : aprobarea PLANULUI DE ANALIZĂ ŞI ACOPERIRE A 
RISCURILOR LA NIVELUL COMUNEI ŞUŢEŞTI 

 
 

În temeiul art.45 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, 

CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI SUTESTI   

 Luând în considerare raportul de aprobare al primarului şi avizul favorabil emis de 
comisia de specialitate din cadrul Consiliului local Şuţeşti; 

 În baza : 

 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.4, alin 
(2) , art.13 lit (a)  si 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. 10 lit „d”; 

 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 6. aln (1) si (2) si art 8; 

 Având în vedere prevederile art.36 alin.(2) lit.  d),   din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 
 Art. 1  -  Se aprobă PLANUL DE ANALIZĂ ŞI ACOPERIRE A RISCURILOR LA 
NIVELUL COM, ŞUŢEŞTI, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.  2  -  Cu ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse în acest plan, se însărcinează  
şeful SVSU, urmând ca, prin grija secretarului comunei, prezenta hotărâre să  fie adusă la 
cunoştinţa celor interesaţi . 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
R OMÂ NIA  

JUDEŢUL BRAILA 

COMUNA ŞUŢEŞTI 

CONSILIUL LOCAL  

 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

   
 

……………………………………………………………….. 

 BARAC VASILE   

 
 
 
 

 

Contrasemnează: 
SECRETARUL COMUNEI SUTESTI 

   
……………………………………………………………….. 

 GHINEA PETRIOARA  

L.S. 



 
 

P R O I E C T   D E   H O T Ă R Â R E* 

privind  : aprobarea PLANULUI DE ANALIZĂ ŞI ACOPERIRE A 
RISCURILOR LA NIVELUL COMUNEI ŞUŢEŞTI 

 
În temeiul art.45 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 

republicată, 
CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI SUTESTI   

 Luând în considerare raportul de aprobare al primarului şi avizul favorabil emis de 
comisia de specialitate din cadrul Consiliului local Şuţeşti; 

 În baza : 

 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.4, alin 
(2) , art.13 lit (a)  si 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. 10 lit „d”; 

 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 6. aln (1) si (2) si art 8; 

 Având în vedere prevederile art.36 alin.(2) lit.  d),   din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 
 Art. 1  -  Se aprobă PLANUL DE ANALIZĂ ŞI ACOPERIRE A RISCURILOR LA 
NIVELUL COM, ŞUŢEŞTI, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.  2  -  Cu ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse în acest plan, se însărcinează  
şeful SVSU, urmând ca, prin grija secretarului comunei, prezenta hotărâre să  fie adusă la 
cunoştinţa celor interesaţi . 
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PRIMAR, 

CODREANU CRISTIAN 
 

 

*Iniţiator : Codreanu Cristian – primarul comunei Şuţeşti 
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privind   :  aprobarea PLANULUI DE ANALIZA ŞI ACOPERIRE A RISCURILOR 

 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 republicată : 

Art. 36  : În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local:  
a) asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea 

serviciilor publice de interes local privind : ... 8. Situaţiile de urgenţă; 
De asemenea, 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; 
STRUCTURI ORGANIZATORICE IMPLICATE 

 CLSU SUTESTI 

 SVSU ŞUŢEŞTI 

 ISU “DUNĂREA” BRĂILA 
RESPONSABILITĂŢI ALE  ORGANISMELOR ŞI AUTORITĂŢILOR CU ATRIBUŢII ÎN DOMENIU 
   Responsabilităţile privind analiza şi acoperirea riscurilor revin tuturor factorilor care, 
potrivit legii, au atribuţii ori asigură funcţii de sprijin privind prevenirea şi gestionarea 
situaţiilor de urgenţă în profil teritorial (autorităţi ale administraţiei publice centrale de 
specialitate şi locale, inspectoratele teritoriale pentru situaţii de urgenţă, alte organe şi 
organisme cu atribuţii în domeniu).  
   Planurile de analiză şi acoperire a riscurilor se întocmesc, corespunzător unităţii 
administrativ-teritoriale pe care le reprezintă, de către comitetul local pentru situaţii de 
urgenţă şi se aprobă de către consiliul  local.  

   Primarul va asigura condiţiile necesare elaborării planurilor de analiză şi acoperire a 
riscurilor, având totodată obligaţia stabilirii şi alocării resursele necesare pentru punerea în 
aplicare a acestora, potrivit legii.  

  Planul de analiză şi acoperire a riscurilor se întocmeste într-un număr suficient de 
exemplare, din care unul va fi pus la dispoziţia inspectoratului judeţean Brăila pentru situaţii 
de urgenţă.  

Persoanalul structurilor specializate are obligaţia să cunoască în părţile care îl privesc 
conţinutul planurilor de analiză şi acoperire a riscurilor şi să îl aplice, corespunzător situaţiilor 
de urgenţă specifice.  

 
   Astfel considerăm oportun şi necesar adoptarea prezentului proiect de hotărâre. 
 

     P R I M A R, 
 
 
     Codreanu Cristian 


