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PROIECT de HOTĂRÂRE nr. 9 
privind aprobarea actualizării Planului de analiză și acoperire a riscurilor 

 
Consiliul Local al Comunei Braniștea, județul Mehedinți, având în vedere: 
- referatul de aprobare al Primarului Comunei Braniștea nr. 1204/12.04.2021; 
- raportul compartimentului de specialitate nr. 1205/12.04.2021; 
- HCL nr. 5/18.01.2013 privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor; 
- dispozițiile art. 10, lit. d din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu 

modificările ulterioare; 
- prevederile art. 13, lit. a din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; 
- prevederile Ordinului Ministrului Administrației și Internelor nr. 132/2007 pentru 

aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză și acoperire a riscurilor și a 
structurii-cadru a Planului de analiză și acoperire a riscurilor; 

- avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Braniștea; 
- prevederile art. 129, alin. 2, lit. d, alin. 7, lit. h din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ; 
În temeiul art. 196, alin. 1, lit. a din OUG nr. 57/2019privind Codul administrativ, 

 

HOTĂRĂȘTE 
 

Art. 1 Se aprobă actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor, adoptat prin 
HCL nr. 5/18.01.2013, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2 Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarului Comunei 
Braniștea și responsabilului cu protecția civilă în cadrul primăriei. 

 

Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului - județul Mehedinți, în 
vederea exercitării controlului de legalitate, Primarului Comunei Braniştea, județul Mehedinți și 
va fi afișată la avizierul instituției, precum și pe site-ul instituției. 
 
 12.04.2021 
 
 

 

                                  Inițiator,                                                Avizat de legalitate 

                                    Primar,                                                            Secretar, 
                                    I. Marin                                                   Blăgniceanu Ionuț 
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REFERAT DE APROBARE 

la  Proiectul de Hotărâre  privind actualizarea Planului de analiză 
și acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Braniştea 

 
 
 

Având în vedere prevederile art. 6. alin. 1 și 2 din Ordinul Ministrului Administrației și 
Internelor nr. 132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză și 
acoperire a riscurilor și a structurii-cadru a Planului de analiză și acoperire a riscurilor conform 
căreia Planul de analiză și de acoperire a riscurilor ”(1) PAAR se întocmesc de comitetul 
județean/al municipiului București pentru situații de urgență, respectiv de comitetele locale 
pentru situații de urgență și se aprobă de consiliul județean/Consiliul General al Municipiului 
București, respectiv de consiliile locale, corespunzător unităților administrativ-teritoriale pe care 
le reprezintă. (2) PAAR se întocmesc și se aprobă în termen de maximum 60 de zile de la 
aprobarea de către prefect a Schemei cu riscurile teritoriale din unitatea administrativ-
teritorială, elaborată de inspectoratul județean/al municipiului București pentru situații de 
urgență, și 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 atribuții ori 
asigură funcții de sprijin privind prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență în profil 
teritorial.” 

Astfel, urmare celor de mai sus propun spre aprobare  prezentul proiect de hotărâre. 
 
 

Primar, 
I. Marin 
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RAPORT COMPARTIMENT DE SPECIALITATE 

la  Proiectul de Hotărâre  privind actualizarea Planului de analiză 
și acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Braniştea 

 
 

Având în vedere: 
- proiectul de hotărâre nr. 9 privind actualizarea Planului de analiză și acoperire a 

riscurilor pe teritoriul Comunei Braniștea; 
- HCL nr. 5/18.01.2013 privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor; 
- dispozițiile art. 10, lit. d din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu 

modificările ulterioare; 
- prevederile art. 13, lit. a din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; 
- prevederile Ordinului Ministrului Administrației și Internelor nr. 132/2007 pentru 

aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză și acoperire a riscurilor și a 
structurii-cadru a Planului de analiză și acoperire a riscurilor; 

- prevederile art. 6. alin. 1 și 2 din Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr. 
132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză și acoperire 
a riscurilor și a structurii-cadru a Planului de analiză și acoperire a riscurilor conform 
căreia Planul de analiză și de acoperire a riscurilor ”(1) PAAR se întocmesc de comitetul 
județean/al municipiului București pentru situații de urgență, respectiv de comitetele 
locale pentru situații de urgență și se aprobă de consiliul județean/Consiliul General al 
Municipiului București, respectiv de consiliile locale, corespunzător unităților 
administrativ-teritoriale pe care le reprezintă. (2) PAAR se întocmesc și se aprobă în 
termen de maximum 60 de zile de la aprobarea de către prefect a Schemei cu riscurile 
teritoriale din unitatea administrativ-teritorială, elaborată de inspectoratul județean/al 
municipiului București pentru situații de urgență, și 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 atribuții ori asigură funcții de sprijin privind prevenirea 
și gestionarea situațiilor de urgență în profil teritorial.” 
 

Astfel, urmare celor de mai sus, considerăm că proiectul de hotărâre respectă cadrul 
legal și se impune adoptarea acestuia de către Consiliul Local al Comunei Braniștea. 
 
 
 

Șef SVSU, 
Văduva Constantin 
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