
             R O M A N I A 

CONSILIUL  LOCAL  AL COMUNEI 

          R O M Â N E Ș T I 

       JUDEȚUL  BOTOȘANI 

 
PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 

Cu  privire la aprobarea actualizării  Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor pe teritoriul 

comunei  Românești 

  Consiliul local al comunei Românești, județul Botoșani, întrunit în ședința sa ordinară din data de   

23.03.2020; 

      Având în vedere referatul de aprobare a domnului primar Ing. Buzoianu Dumitru  cu 

privire la  acest proiect de hotărâre, înregistrată cu nr.1063din 20.02.2020; 

       Analizând raportul  de specialitate al şefului serviciului voluntar pentru situaţii de 

urgenţă,  înregistrat cu nr.1062  din 20.02.2020 prin care propune  aprobarea  de către 

Consiliul local, a actualizării Planului  de Analiză și Acoperire a Riscurilor pe teritoriul 

comunei  Românești; 

       În temeiul prevederilor art.4, alin.(1), art.13, lit.”a” din Legea 307/2006 privind apărarea 

împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.481/2004 privind 

protecţia civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de 

Urgenţă a Guvernului nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de 

Urgenţă,cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea nr.557/2016 privind 

managementul tipurilor de risc, ale Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor 

nr.132/2007 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, precum și ale 

Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată; 

       Văzând Avizul favorabil al comisiei de specialitate din structura Consiliului local ; 

      În temeiul art. 129 alin.(7) lit. h) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 

privind Codul administrativ .                   
H O T Ă R Ă Ș T E : 

Art.1.  Se aprobă actualizarea  Planul de analiză și acoperire a riscurilor  pe teritoriul  comunei 

Românești, conform  anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.  Planul de analiză și acoperire a riscurilor se pune la dispoziția  secretariatului tehnic al 

Comitetului local pentru situații  de urgență al comunei Românești 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. 

Art.3.  Primarul comunei  Românești prin serviciul de  specialitate și Comitetul local pentru situații  

de urgență, vor duce la îndeplinire  prevederile  acestei hotărâri. 

Art.4.  Prezenta hotărâre  se va  comunica:Instituției  Prefectului  Județului Botoșani , Inspectoratului 

pentru Situații  de  Urgență ,,Nicolae Iorga,, al județului Botoșani . 

     Inițiator proiect,                                                                                          Vizat pentru legalitate, 

        P R I M A R,                                                                                    Secretar general al comunei, 

Ing. BUZOIANU DUMITRU                                                                          Magdalina Rusu 
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ANEXE :  

1. lista autorităţilor şi factorilor care au responsabilităţi în analiza şi acoperirea riscurilor în comuna Romanesti; 

2. atribuţiile autorităţilor şi responsabililor cuprinşi în PAAR; 

3. tabel cu personalul Comitetului local, Centrului operativ, Secretariatului tehnic şi şeful SVSU; 

4. riscurile potenţiale ce se pot produce pe teritoriul comunei Romanesti; 

5. măsuri corespunzătoare de evitare a manifestării riscurilor, de reducere a frecvenţei de producere ori de limitare a 

consecinţelor acestora, pe tipuri de risc; 

6. mijloacele de înştiinţare-alarmare într-o situaţie de urgenţă; 

7. tabel cuprinzând obiectivele care pot fi afectate de producerea unei situaţii de urgenţă; 

8. planuri și proceduri de intervenție; 

9. schema fluxului informaţional-decizional; 

10. spaţii de evacuare în caz de urgenţă; 

11. tabel cu stocul de mijloace şi materiale de apărare existente; 

12. reguli de comportare în cazul producerii unei situaţii de urgenţă; 

13. sinopticul activităţilor ofiţerului de serviciu; 

14. sinopticul activităţilor desfăşurate de Comitetul local pentru situaţii de urgenţă Romanesti. 

15. harti de risc. 

 

 

 

PREŞEDINTELE COMITETULUI LOCAL 

PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ                                

P R I M A R 

                                                                                                    Ing. Buzoianu Dumitru 

 

 

 

 

                      Preşedinte de şedinţă                                                                                                                      Contrasemnează 

                               Consilier   

                             Nania Nelu                                                                                                                           Secretar general al comunei, 

                                                                                                                                                                                   Rusu Magda                                          


