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D U M B R A  V E  N I  
 
 

 H O T Ă R Â R E  A    NR.33 
 DIN  28 septembrie 2012  

Privind aprobarea  Planului de analiză şi acoperire a  riscurilor în domeniul 
situaţiilor de urgenţă , la nivelul comunei Dumbrăveni , judetul Vrancea  

 
 
 

                Consiliul  local al comunei  Dumbrăveni , judetul Vrancea ,  întrunit în  şedinţa  
ordinară  din  data de 28  septembrie 2012 : 
                -analizând  expunerea   de motive prezentată de viceprimarul comunei  Chiriţă  
Dănuţ  la  proiectul de hotărâre  privind  aprobarea  Planului de analiză şi acoperire a  
riscurilor în domeniul situaţiilor de urgenţă , la nivelul comunei Dumbrăveni , judetul 
Vrancea, 
               -având  în  vedere   raportul comun de  specialitate al  d.nei  Chiriţă Gina  
Daniela secretar  al comunei si  dl. Sava  Silviu Leonard –şef serviciu SVSU  , înregistrat   
sub nr..4235./24.08. 2012 ,  
               -  în  temeiul  art.6 din Ordinul MAI nr. 132/2007 pentru aprobarea 
Metodologiei de elaborare a  Planului de  analiză şi acoperire a  riscurilor  si a Structurii –
cadru a  Planului de analiză si acoperire a  riscurilor ; 
             - în   baza    prevederilor Legii nr. 481/2004 privind  Protectia  civilă  ,  cu 
modificările şi completările  ulterioare , a  prevederilor  Ordinului MAI  nr. 718/2005 
pentru aprobarea  Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea 
serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă,  cu modificările şi completările  ulterioare , 
             -în  temieul     art. 36 alin. 6 lia. „a” pct. 8 ,  art. 45 alin. (1) din Legea nr. 
215/2001 privind  administratia publica locală , republicată , cu modificările  şi 
completările  ulterioare,  

H O T Ă R Ă Ş T E  : 
 
              Art.1.  Se  aprobă   P lanul   de analiză şi acoperire a  riscurilor în 
domeniul situaţiilor de urgenţă , la nivelul comunei Dumbrăveni , judetul Vrancea, 
care face  parte  integrantă  din prezenta  hotărâre . 
               Art.2.  Prezenta   hotărâre  va  fi comunicată  primarului   comunei  ,  
Instituţiei  Prefectului  judetul  Vrancea , I.S.U. „Anghel  Saligny „ judetul   Vrancea    prin  
grija  secretarului comunei  Dumbrăveni . 
                 
 
                       PRESEDINTE   DE SEDINTA ,                        CONTRASEMNEAZA , 
                      OLARU  CONSTANTIN                                SECRETAR  AL COMUNEI, 
                                                                                     GINA  DANIELA CHIRITĂ  
 



R O M Â N I A                                                               proiect de hotarare : 
JUDETUL VRANCEA  
CONSILIUL LOCAL  AL  COMUNEI   
D U M B R A  V E  N I  
 
 

 H O T Ă R Â R E  A    NR...... 
 DIN  ..... septembrie 2012  

Privind aprobarea  Planului de analiză şi acoperire a  riscurilor în domeniul situaţiilor de 
urgenţă , la nivelul comunei Dumbrăveni , judetul Vrancea  

 
 
 

                Consiliul  local al comunei  Dumbrăveni , judetul Vrancea ,  întrunit în  şedinţa  
ordinară  din  data de .............2012 : 
                -analizând  expunerea   de motive prezentată de viceprimarul comunei  Chiriţă  
Dănuţ  la  proiectul de hotărâre  privind  aprobarea  Planului de analiză şi acoperire a  
riscurilor în domeniul situaţiilor de urgenţă , la nivelul comunei Dumbrăveni , judetul 
Vrancea, 
               -având  în  vedere   raportul comun de  specialitate al  d.nei  Chiriţă Gina  
Daniela secretar  al comunei si  dl. Sava  Silviu Leonard –şef serviciu SVSU  , înregistrat   
sub nr......./........2012 ,  
               -  în  temeiul  art.6 din Ordinul MAI nr. 132/2007 pentru aprobarea 
Metodologiei de elaborare a  Planului de  analiză şi acoperire a  riscurilor  si a Structurii –
cadru a  Planului de analiză si acoperire a  riscurilor ; 
             - în   baza    prevederilor Legii nr. 481/2004 privind  Protectia  civilă  ,  cu 
modificările şi completările  ulterioare , a  prevederilor  Ordinului MAI  nr. 718/2005 
pentru aprobarea  Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea 
serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă,  cu modificările şi completările  ulterioare , 
             -în  temieul     art. 36 alin. 6 lia. „a” pct. 8 ,  art. 45 alin. (1) din Legea nr. 
215/2001 privind  administratia publica locală , republicată , cu modificările  şi 
completările  ulterioare,  

propun     : 
 
              Art.1.  Se  aprobă   Planul   de analiză şi acoperire a  riscurilor în domeniul 
situaţiilor de urgenţă , la nivelul comunei Dumbrăveni , judetul Vrancea, care face  parte  
integrantă  din prezenta  hotărâre . 
               Art.2.  Prezenta   hotărâre  va  fi comunicată  primarului   comunei  ,  
Instituţiei  Prefectului  judetul  Vrancea , I.S.U. „Anghel  Saligny „ judetul   Vrancea    prin  
grija  secretarului comunei  Dumbrăveni . 
                 
                       INITIATOR ,                                         AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
                      .Valentin Tilvar                                         SECRETAR  AL COMUNEI, 
                                                                                     GINA  DANIELA CHIRITĂ  
 
 



R O M Â N I A                                                                
JUDETUL VRANCEA  
COMUNA D U M B R A  V E  N I  
   
 

 E X P U NE R E   D E  M O T I V E   
LA PROIECTUL DE HOTARARE  

Privind aprobarea  Planului de analiză şi acoperire a  riscurilor în domeniul situaţiilor de 
urgenţă , la nivelul comunei Dumbrăveni , judetul Vrancea  

 
 

                   In   conformitate  cu  Ordinul MAI nr. 132/2007 pentru aprobarea 
Metodologiei de elaborare a  Planului de  analiză şi acoperire a  riscurilor  si a Structurii –
cadru a  Planului de analiză si acoperire a  riscurilor , se  are  in  vedere stabilirea 
scopurilor ,  obiectivelor,  raspunderile , precum şi principalele  elemente si etape  de 
parcurs  care trebuie  avute in  vedere la  elaborarea planurilor de analiză şi acoperire  a  
riscurilor. 
                    Acest  plan  cuprinde  riscurile potenţiale identificate la nivelul unităţii 
administrativ-teritoriale, măsurile ,  actiunile si resursele necesare pentru managementul  
tipurilor de risc .  
                   Scopurile acestui   plan sunt de  a  asigura   cunoaşterea de  către toţi 
factorii implicati a  sarcinilor si atribuţiilor ce le revin premergător, pe  timpul si după 
apariţia unei situaţii de urgenţă, dea  crea un  cadru unitar si coerent de  actiune pentru 
prevenirea si gestionarea  riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă si de a  asigura un 
răspuns optim in  caz de urgenţă , adevcat  fiecărui tip de  risc identificat . 
                OBIECTIVELE  PAAR sunt : 
                a). Asigurarea prevenirii riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă , prin 
evitarea manifestării acestora , reducerea frecventei de producere ori limitarea 
consecinţelor lor, în  baza  concluziilor rezultate in urma identificării si evaluării tipurilor 
de risc,  conform schemei   cu riscurile  teritoriale,  
                b)  amplasarea si dimensionarea unitătilor operative  si a  celorlalte forţe 
destinate asigurării funcţiilor de sprijin privind  prevenirea si gestionarea   situaţiilor de 
urgenţă. 
                C ) stabilirea concepţiei de interventie  in situaţii de urganţă şi elaborarea  
planurilor operative , 
                d) alocarea şi optimizarea forţelor si mijloacelor necesare prevenirii si 
gestionării situaţiilor de urgenţă . 
                 In  conformitate     cu  prevederile  art.6   din   ordinul  mai sus   mentionat 
  Planul de analiză şi acoperire a  riscurilor în domeniul situaţiilor de urgenţă se  
intocmeşte   de  către comitetul local pentru  situaţii de urgenţă si se  aprobă de  către  
Consiliul local  , corespunzător  unităţii  administrativ  teritoriale  pe  care  le  reprezintă . 
               In   acest sens,  vă propun spre aprobare proiectul anexat . 
                                         VICEPRIMAR , 
                                   CHIRITA  DANUT  
 
  



 
R O M Â N I A                                                               SE APROBĂ  
JUDETUL VRANCEA                                                      PRIMAR ,............... 
PRIMARIA  COMUNEI  D U M B R A  V E  N I  
NR.............../.....................2012  
   
 

 R E F E R A T   , 
 

             
 

                 Subsemnaţii     Chiriţă  Gina    Daniela – secretar  al comunei  Dumbraveni , 
judetul Vrancea  şi  Sava  Silviu –Leonard  şef  serviciu  SVSU    Dumbrăveni  , în   
conformitate  cu  Ordinul MAI nr. 132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a  
Planului de  analiză şi acoperire a  riscurilor  si a Structurii –cadru a  Planului de analiză si 
acoperire a  riscurilor , se  are  in  vedere stabilirea scopurilor ,  obiectivelor,  
raspunderile , precum şi principalele  elemente si etape  de parcurs  care trebuie  avute in  
vedere la  elaborarea planurilor de analiză şi acoperire  a  riscurilor. 
                    Acest  plan  cuprinde  riscurile potenţiale identificate la nivelul unităţii 
administrativ-teritoriale, măsurile ,  actiunile si resursele necesare pentru managementul  
tipurilor de risc .  
                   Scopurile acestui   plan sunt de  a  asigura   cunoaşterea de  către toţi 
factorii implicati a  sarcinilor si atribuţiilor ce le revin premergător, pe  timpul si după 
apariţia unei situaţii de urgenţă, dea  crea un  cadru unitar si coerent de  actiune pentru 
prevenirea si gestionarea  riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă si de a  asigura un 
răspuns optim in  caz de urgenţă , adevcat  fiecărui tip de  risc identificat . 
                OBIECTIVELE  PAAR sunt : 
                a). Asigurarea prevenirii riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă , prin 
evitarea manifestării acestora , reducerea frecventei de producere ori limitarea 
consecinţelor lor, în  baza  concluziilor rezultate in urma identificării si evaluării tipurilor 
de risc,  conform schemei   cu riscurile  teritoriale,  
                b)  amplasarea si dimensionarea unitătilor operative  si a  celorlalte forţe 
destinate asigurării funcţiilor de sprijin privind  prevenirea si gestionarea   situaţiilor de 
urgenţă. 
                C ) stabilirea concepţiei de interventie  in situaţii de urganţă şi elaborarea  
planurilor operative , 
                d) alocarea şi optimizarea forţelor si mijloacelor necesare prevenirii si 
gestionării situaţiilor de urgenţă . 
                 In  conformitate     cu  prevederile  art.6   din   ordinul  mai sus   mentionat 
  Planul de analiză şi acoperire a  riscurilor în domeniul situaţiilor de urgenţă se  
intocmeşte   de  către comitetul local pentru  situaţii de urgenţă si se  aprobă de  către  
Consiliul local  , corespunzător  unităţii  administrativ  teritoriale  pe  care  le  reprezintă . 
               In   acest sens,  vă propunem  spre aprobarea  Consiliului local  
Dumbrăveni   proiectul anexat . 
                                 SECRETAR  ,                                        SEF  SVSU 
                          CHIRITA   Gina  Daniela                  Sava Silviu  Leronard 


