
 
                                                                ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMŢ 

HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea “PLANULUI DE ANALIZĂ ŞI ACOPERIRE A 
RISCURILOR IDENTIFICATE LA NIVELUL COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMŢ, 

pentru anul 2019” 
 
Consiliul Local Vânători-Neamţ, judeţul Neamţ; 
Având în vedere expunerea de motive prezentată de doamna Maria PETRARIU, 

primarul comunei Vânători-Neamţ şi Raportul de specialitate 444/05.02.2019 al Servicilui 
Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă; 

- Prevederile art. 4 alin. (1), art.13, lit.a), art.14 lit.a)  din Legea nr. 307/2006, 
privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 6 alin. (1) şi art.7  din Metodologia de elaborare a Planului de 
analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză şi acoperire a 
riscurilor, aprobată prin Ordinul nr. 132/2007 cu modificările şi completările ulterioare; 

-Prevederile art. 27 din Legea nr.481/2004 privind protecţia civilă, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36, alin.(2), lit. d), alin.(6), lit.a), pct.8, alin.(9) şi art.45, 
alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. - Se aprobă “PLANUL DE ANALIZĂ ŞI ACOPERIRE A RISCURILOR 

IDENTIFICATE LA NIVELUL COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMŢ- pentru anul 
2019 ”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 – Cu data prezentei își incetează aplicabilitatea orice alta prevedere contrara. 
Art.3 – Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire prin grija Primarului comunei 

Vânători-Neamţ. 
Art.4 – Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre instituţiilor şi 

persoanelor interesate. 
Nr.27 
Din 28.03.2019 

Președinte de şedinţă: 
Consilier,  Vasile Ghe. URSACHE                                                                             

                                                                                     Contrasemnează, 
                                                                                  Secretar, 

                                                                                    Alina Iuliana FLOŞ 
  Total consilieri locali : 15                                                                                                                                                                              
   Prezenti : 14  
   Pentru   :   14              
   Împotrivă:-  
   Abtineri :-                                                                                              



PROIECT                                            ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI NEAMŢ 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea “PLANULUI DE ANALIZĂ ŞI ACOPERIRE A 

RISCURILOR IDENTIFICATE LA NIVELUL COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMŢ, 
pentru anul 2019” 

 
Consiliul Local Vânători-Neamţ, judeţul Neamţ; 
Având în vedere expunerea de motive prezentată de doamna Maria PETRARIU, 

primarul comunei Vânători-Neamţ şi Raportul de specialitate 444/05.02.2019 al Servicilui 
Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă; 

- Prevederile art. 4 alin. (1), art.13, lit.a), art.14 lit.a)  din Legea nr. 307/2006, 
privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 6 alin. (1) şi art.7  din Metodologia de elaborare a Planului de 
analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză şi acoperire a 
riscurilor, aprobată prin Ordinul nr. 132/2007 cu modificările şi completările ulterioare; 

-Prevederile art. 27 din Legea nr.481/2004 privind protecţia civilă, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36, alin.(2), lit. d), alin.(6), lit.a), pct.8, alin.(9) şi art.45, 
alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. - Se aprobă “PLANUL DE ANALIZĂ ŞI ACOPERIRE A RISCURILOR 

IDENTIFICATE LA NIVELUL COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMŢ- pentru anul 
2019 ”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 – Cu data prezentei își incetează aplicabilitatea orice alta prevedere contrara. 
Art.3 – Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire prin grija Primarului comunei 

Vânători-Neamţ. 
Art.4 – Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre instituţiilor şi 

persoanelor interesate. 
 

Iniţiator, 
Primarul comunei Vînători Neamţ 

jr. Maria PETRARIU 
       
 
                                                                                                  Avizat pt. legalitate, 
                                                                                                             Secretar, 
                                                                                                   Alina Iuliana FLOŞ 
 

 
 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 
COMUNA VÂNĂTORI-NEAMŢ 

Str. Ştefan cel Mare, nr.174 
Tel.: (+04)0233/251001, Fax.(+04)0233/251001 

Nr.    444 din 05.02.2019 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea “PLANULUI DE ANALIZĂ ŞI 

ACOPERIRE A RISCURILOR IDENTIFICATE LA NIVELUL COMUNEI 
VÂNĂTORI NEAMŢ, pentru anul 2019” 

 
ORDINUL nr. 132 din 29 ianuarie 2007 pentru aprobarea Metodologiei de 

elaborare a Planului de analiza şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de 
analiza şi acoperire a riscurilor stabileşte scopurile, obiectivele, răspunderile, precum şi 
principalele elemente şi etape de parcurs care trebuie avute în vedere la elaborarea 
planurilor de analiza şi acoperire a riscurilor.  

Planul de analiza şi acoperire a riscurilor cuprinde riscurile potenţiale identificate la 
nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, măsurile, acţiunile şi resursele necesare pentru 
managementul riscurilor respective.  

Scopurile PAAR sunt de a asigura cunoaşterea de către toţi factorii implicaţi a 
sarcinilor şi atribuţiilor ce le revin premergător, pe timpul şi după apariţia unei situaţii de 
urgenta, de a crea un cadru unitar şi coerent de acţiune pentru prevenirea şi gestionarea 
riscurilor generatoare de situaţii de urgenta şi de a asigura un răspuns optim în caz de 
urgenta, adecvat fiecărui tip de risc identificat.  

OBIECTIVELE P.A.A.R sunt:  
a) asigurarea prevenirii riscurilor generatoare de situaţii de urgenta, prin evitarea 

manifestării acestora, reducerea frecvenţei de producere ori limitarea consecinţelor lor, în 
baza concluziilor rezultate în urma identificarii şi evaluării tipurilor de risc, conform 
schemei cu riscurile teritoriale; 

 b) amplasarea şi dimensionarea unităţilor operative şi a celorlalte forte destinate 
asigurării funcţiilor de sprijin privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenta; 

 c) stabilirea conceptiei de intervenţie în situaţii de urgenta şi elaborarea planurilor 
operative;  

d) alocarea şi optimizarea forţelor şi mijloacelor necesare prevenirii şi gestionării 
situaţiilor de urgenta. 

 PAAR se întocmesc de comitetele locale pentru situaţii de urgenta şi se aproba de 
Consiliile Locale, corespunzător unităţilor administrativ-teritoriale pe care le reprezintă. 

 
Având în vedere cele expuse, consider că proiectul de hotărâre este oportun şi 

întocmit cu respectarea prevederilor legale, drept pentru care propun  aprobarea lui în 
forma prezentată.    

Primar, 
jr. Maria PETRARIU 

 



 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA VÂNĂTORI-NEAMŢ 
Str. Ştefan cel Mare, nr.174 

Tel.: (+04)0233/251001, Fax.(+04)0233/251001 
Nr. 444 din 05.02.2019 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea “PLANULUI DE ANALIZĂ ŞI 
ACOPERIRE A RISCURILOR IDENTIFICATE LA NIVELUL COMUNEI 

VÂNĂTORI-NEAMŢ, pentru anul 2019” 
 
 Proiectul supus atenţiei Consiliului Local propune aprobarea „Planului de analiză şi 
acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Vânători-Neamţ” având la bază următoarele 
acte normative:  
 - Legea nr.307/12.07.2006 privind apărarea împotriva incendiilor;  
 - Legea nr.481/08.11.2004 privind protecţia civilă, republicată - Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului României nr.21/15.04.2004 privind Sistemul Naţional de 
Management al Situaţiilor de urgenţă;  
 - H.G.R.nr.1491/09.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind 
structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea centrelor operative pentru 
situaţii de urgenţă;  
 - H.G.R.nr.1579/08.12.2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din 
serviciile de urgenţă voluntare;  
 - H.G.R.nr.2288/09.12.2004 pentru aprobarea repartizării principalelor funcţii de 
sprijin pe care le asigură ministerele, celelalte autorităţi publice centrale şi organizaţiile 
neguvernamentale privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă;  
  -Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.132/29.01.2007 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;  
 - Ordinul comun nr.638/420/2005 al Ministrului Administraţiei şi Internelor şi al 
Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor pentru aprobarea Regulamentului privind 
gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice 
periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale;  
 - Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 158/22.02.2007 pentru 
aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor 
private pentru situaţii de urgenţă;  
 - Ordinul nr.163/28.02.2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare 
împotriva incendiilor.  
 
 In conformitate prevederile  Ordinului nr. 132/2007, 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, obligatiile legale ce rezulta din acest act normativ 
precum si riscurile majore generate de fenomenele  meteorologice, agroalimentare, etc, 
specifice comunei Vânători-Neamţ, întocmirea si aplicarea Planului de analiza şi acoperire 



a riscurilor identificate in comuna Vânători-Neamţ este necesara, in vederea diminuarii 
efectelor ce se pot inregistra in urma producerii unor dezastre. 
 Implementarea unor masuri de prevenire, in timpul producerii unor dezastre si dupa 
dezastru, cuprinse in Planul de analiza si acoperire a riscurilor identificate la nivelul 
comunei Vânători-Neamţ vor conduce la reducerea semnificativa a pierderilor umane si 
materiale deosebite.  
  
 
 

Intocmit, 
Florean Corneliu 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


