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Privitoare la: „ Aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a
Riscurilor din zona de competenta a Comitetului Local pentru Situatii de
Urgenta al Orasului Brezoi.
Consiliul Local Brezoi, Judetul Valcea, întrunit in sedinta ordinara astazi
29 aprilie 2021, la care participa un nr. de „ „. consilieri din totalul de 15 din
cati este constituit.
Vazând ca prin H.C.L.nr. 38/25.03.2021 doamna consilier local Borchina
Elena Gabriela a fost aleasă presedinte de sedinta.
Luand in disculie reforatul de aprobare nr. 2515/21.04.2021
prezentat de catre dl. Schell Robert-Adrian, primarul Grasului Brezoi, raportul
de avizare al comisiilor de specialitate, precum si raportul de specialitate nr.
2516/21.04.2021, întocmit de dl. Ing.Claudiu Stefan sef S.V.S.U. Brezoi, prin
care se propune aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor din
zona de competenta a Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta al Grasului
Brezoi.
In conformitate cu prevederile : art.14, alin.(2) din HG nr.1492/2004
privind principiile de organizare, functionare si atributiile serviciilor pentru
situatii de urgenta; art.13, lit.a) din Legea nr.307/2006 privind apararea
impotriva incendiilor; art.6, alin.(2) din Anexa nr. I a Ordinului nr.132/2006
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;
In temeiul prevederilor art.129, alin.(14) si art.196 alin.(1), lit.a), din OUG
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un nr. de ...... voturi „pentru",
Adopta urmatoarea :
HOTARARE
Art. I :(1) Se aproba Planul de Analiza si Acoperire a Riscurilor din zona
de competenta a Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta al orasului

Brezoi pentru anul 2021, conform anexei, care face parte integranta din
prezenta hotarare.
Art.2. Prezenta hotarare va fi adusa la îndeplinire de catre primarul
Orasului Brezoi si de catre Compartimentul de Protectie civila.
Art.3 .Prezenta hotarare se va publica prin afisare si postare pe pagina de
internet www.primariabrezoi.ro si se va comunica Institutiei Prefectului- Judetul
Valcea si Primarului orasului Brezoi si Compartimentului Protectie civila, care
asigura aducerea ei la cunostinta publica.
ţ

Brezoi la 29 aprilie 2021

Initiator

Avizeaza pentru legalitate,
Secretarul General u.a.t.,
Nicolae San~/ ~
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Întocmit,
Claudiu Stefan
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REFEllAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind reactualizarea PLANULUI DE ANALIZĂ ŞI
ACOPERIRE A RISCURILOR din zona de competenţă a Comitetului Local
pentru Situaţii de Urgenţă al Oraşului BREZOI.
Conform prevederilor art 4, alin. (1) si alin. (2) din Legea nr. 30712006
privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare,
autorităţile 12ublice locale au obligaţia reactualizării anuale a Planului de Analiză
şi Acoperire a Riscurilor şi astfel, aplicarea conform normelor legale în vigoare a
măsurilor privind riscurile potenţiale identificate la nivelul U.A.T. Brezoi,
măsurile, acţiunile şi resursele necesare pentru managementul riscurilor respective.
Conform prevederilor O.M.A.I. nr. 132/29.01.2007 pentru aprobarea
metodologiei de elaborare a Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor şi a
structurii cadru a acestuia, este ca acest Plan de Analiză şi Acoperire a Riscurilor
să fie aprobat de către Consiliul Local, astfel încat să se poată crea un cadru
unitar şi coerent de acţiune pentru prevenirea şi gestionarea riscurilor generatoare
de situaţii de urgenţă şi de a se asigura un răspuns optim în caz de urgenţă, adecvat
fiecărui tip de risc identificat.
Având în vedere cele prezentate mai sus, propun luarea în dezbatere şi
aprobarea în Consiliul Local al U.A.T. Brezoi, a proiectului de hotărâre în
forma prezentă, privind PLANUL de ANALIZĂ şi ACOPERIRE a
RISCURILOR din zona de competenţă a Comitetului Local pentru Situaţii de
Urgenţă.

Întocmit,
Preşedinte C.L.S.U.
Prim
Ing. ROBERT-A,
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HAPOU.T DE SPECIALITATE
Privind reactualizarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor
din zona de competenţă a Comitetului Local pentru Situaţii de
Urgenţă al U.A.T. Brezoi.
Conform prevederilor art. 4, alin. (1) din Legea nr. 307/2006 privind
împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare,

apărarea

„Autorităţile administraţiei

publice locale asigură aplicarea măsurilor privind
activitaţile de apărare împotriva incendiilor, cuprinse în planurile de analiză şi
acoperire a riscurilor, ce se întocmesc la nivelul localităţii şi judeţului„ . Art. 4,

alin. (2) din actul normativ invocat mai sus prevede obligativitatea reactualizării
anuale a Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor.
Metodologia de elaborare şi structura cadru a Planului de Analiză şi
Acoperire a Riscurilor este prevazută în O.M.A.I. 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.
Conform O.M.A.I. nr.132/29.01.2007, Planul de Analiză şi Acoperire a
Riscurilor, denumit în continuare P .A.A.R., cuprinde riscurile potenţiale
identificate la nivelul U.A.T.-ului, măsurile, acţiunile şi resursele necesare pentru
managementul riscurilor respective.
Prevederile art. 6, alin. (1) din O.M.A.I. 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, stabilesc necesitatea
întocmirii P.A.A.R.-ului „de comitetul judeţean /al municipiului Bucureşti

pentru

situaţii

urgenţă şi

se

de

urgenţă,

aprobă

respectiv de comitetele locale pentru situaţii de
de Consiliile Locale corespunzator U.A. T. pe care le

reprezintă„ .Această

prevedere coroborată cu faptul că prin Hotărârea nr.6 a
Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă a aprobat „ Schema cu riscurile
teritoriale din judeţ „ aşa cum este stabilit de art. 6, alin. (2) din 0.M.A.I. nr.
132/29.01.2007, conduc la necesitatea reactualizării Planului de Analiză şi
3

Acoperire a Riscurilor din zona de competenţă a Comitetului Local pentru Situaţii
de Urgenţă al U.A.T. Brezoi.
Având în vedere cele expuise mai sus şi în conformitate cu prevederile
art. 129, alin. (2) lit. d) şi alin. (7) lit. h), din O.U.G. 57/2019~privi.m:J CODUL
AD.MINlSTRATIV, propunem adoptarea de către Consiliul l..1ocal al Oraşului
Brezoi, a unei hotărâri prin care să se aprobe reactualizarea Phnndui de
analiză şi Acoperire a Riscurilor dhx zmm de competenţă a Comitetului l..1ocal
pentru Situaţii de Urgenţă al oraşului Brezoi.

,..

Intocmit,
Şef

S.V.S.U.
Ing. CLA
IU ŞTEFAN
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