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                                           Referat de aprobare  
  a proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului actualizat de analiză 

şi acoperire a riscurilor oraşului Haţeg 
 

Compartimentul Protectie civila a intocmit un plan de analiza si acoperire 
a riscurilor pe care primarul orasului Hateg si la insusit promovand un proiect de 
hotarare de aprobare a acestuia, de catre autoritatea deliberativa. Planul propus 
contine mai multe anexe precum lista autorităţilor şi factorilor care au 
responsabilităţi în analiza şi acoperirea riscurilor în localitatea HAŢEG, sinoptic 
al activitatilor, atributiile autoritatilor, componenta serviciului public pentru 
situatii de urgenta, harti de risc, masuri de evitare a riscurilor, sisteme de 
preavertizare si alarmare, schema de flux in cazul producerii unor evenimente, 
planificarea de exercitii si aplicatii, locuri si spatii de evacuare, lista completa a 
hidrantilor din oras, reguli de comportare in situatii de urgenta, stocurile de 
materiale, diferite modele de rapoarte operative. 

Potrivit dispoziţiilor art. 6 alin. 1 din Metodologia de elaborare a Planului 
de analiză şi acoperire a riscurilor, aprobata prin Ordinul Ministerului 
Administraţiei şi Internelor nr. 132/2007, planul de analiză şi acoperire a 
riscurilor se întocmeste de comitetul local pentru situaţii de urgenţă prin in 
termediul inspectorului de protectie civila şi se aprobă de consiliul local, 
corespunzător unităţilor administrativ-teritoriale pe care le reprezintă. 

Potrivit art. 13 alin 1 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 
incendiilor consiliul local are obligaţia aprobării planului 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, la propunerea primarului, care 
potrivit art. 14 din acelasi act normativ are obligatia asigurării elaborarii planului 
de analiză şi acoperire a riscurilor, prin intermediul structurii  cu atributii din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului care urmareste şi aplicarea 
acestuia. 

Faţă de cele arătate mai sus, în conformitate cu prevederile aplicabile din 
Legea protectiei civile nr. 481/2004  şi O.U.G. nr. 57/2019 privind codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, vă propun a dezbate şi 
aproba proiectul de hotarare în forma prezentată. 
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