
ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BODESTI 
 
P R O I E C T nr. 4 din 22.01.2019 

 
Avizat, 

Secretar general, 
Ionel BOSTAN 

 
 
 
 

H O T A R A R E  
privind aprobarea Planului de analiza si acoperirea riscurilor 

a comunei Bodesti 
 
 
 

Analizand  referatul de aprobare  cu nr. 419 din 22.01.2020 a Primarului 
comunei Bodești și raportul de specialitate  cu nr. 420 din 22.01.2020 al Sefului 
Serviciului voluntar pentru situatii de urgenta Bodesti; 

Conform O.M.A.I. nr. 132/2007 pentru aprobarea metodologiei de 
elaborare a Planului de analiza si acoperirea riscurilor; 

Vazand avizele comisiilor de specialitate; 
În temeiul dispozitiilor art. 129, alin. (7) lit ‚h’ și art. 139 alin. 1 din din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

Consiliul Local al comunei Bodești adopta prezenta hotărâre: 
 

Art.1. Se aproba Planul de analiza si acoperirea riscurilor a comunei 
Bodesti, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza 
Primarului comunei Bodesti si Comitetul local pentru situatii de urgenta. 

Art.3. Secretarul comunei Bodesti va inainta si va comunica prezenta 
hotarare, autoritatilor si partilor interesate in termenul prevazut de lege. 

 
 
 

Initiator, 
Primar, 

 Barna Marinel 
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REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de analiza si acoperirea 

riscurilor a comunei Bodesti 
 

                Principalele acte  normative care stau la baza elaborarii  proiectului de 
hotarare și a planului de analiza și acoperire a riscurilor sunt: 
     OUG nr. 21/15.04.2004, privind Sistemul National de Management al situatiilor de 
urgenta art 24; 
     Legea nr. 307/12.07.2006, privind apararea impotriva incendiilor art.1, al 2 lit. j, 
art. 14 lit a; 
 Legii 481/08.11.2004 privind protectia civila art. 3; 
      O.M.A.I. nr. 132/29.01.2007, 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 art. 5, art 6. al 1; 
     Planul de analiza si acoperire de pe teritoriul localitatii BODESTI, este documentul 
legal care cuprinde: 
-  factorii de risc si tipurile acestora identificate la nivel de comuna; 
- masurile, actiunile si resursele necesare pentru gestionarea si managementul 

situatiilor de urgenta in scopul prevenirii si/sau inlaturarea (contracararea) 
efectelor negative produse de evenimentele exceptionale respective; 

- are la baza Ordinul Prefectului- judetul NEAMT pentru aprobarea Programului de 
pregatire in domeniul situatiilor de urgenta si a Planului privind pregatirea in 
domeniul situatiilor de urgenta al judetului pe anul 2016; 

- SCOPUL P.A.A.R. este de a permite Comitetului Local pentru Situati de Urgenta,  
sa adopte masurile cele mai adecvate pentru: 

o prevenirea riscurilor; 
o stabilirea conceptiei de interventie in situatii de urgenta; 
o alocarea resurselor umane, materiale si financiare in mod eficient. 

Faţă de cele prezentate, propun Consiliului Local spre analiză şi aprobare 
proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de analiza si acoperirea riscurilor a 
comunei Bodesti. 

 
Primar, 

Marinel BARNA 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de analiza si 
acoperirea riscurilor a comunei Bodesti 

 
     Planul de analiza si acoperire de pe teritoriul localitatii BODESTI, denumit in  continuare 
P.A.A.R. este documentul legal care cuprinde: 
        factorii de risc si tipurile acestora identificate la nivel de municipiu; 
        masurile, actiunile si resursele necesare pentru gestionarea si managementul situatiilor 
de urgenta in scopul prevenirii si/sau inlaturarea (contracararea) efectelor negative produse 
de evenimentele exceptionale respective; 
        are la baza Ordinul Prefectului- judetul NEAMT pentru aprobarea Programului de 
pregatire in domeniul situatiilor de urgenta si a Planului privind pregatirea in domeniul 
situatiilor de urgenta al judetului pe anul 2016. 
        SCOPUL P.A.A.R. este de a permite Comitetului Local pentru Situati de Urgenta,  sa 
adopte masurile cele mai adecvate pentru: 
       prevenirea riscurilor 
      stabilirea conceptiei de interventie in situatii de urgenta; 
       alocarea resurselor umane, materiale si financiare in mod eficient. 
       OBIECTIVELE P.A.A.R. sunt: 
       stabilirea unui cadru unitar de actiune pentru prevenirea, managementul si gestionarea 
situatiilor de urgenta; 
       dimensionarea realista a fortelor si mijloacelor necesare interventiei, la dispozitia CLSU 
       identificarea conceptiei de interventie in functie de resursele la dispozitie si amploarea 
evenimentelor; 
      elaborarea variantelor de planuri de interventie in situatii de urgenta; 
       alocarea resurselor umane, materiale si financiare pentru fiecare varianta in parte, pe 
categorii de factori de risc. 
                Principalele prevederi normative care stau la baza elaborarii acestui plan sunt: 
     OUG nr. 21/15.04.2004, privind Sistemul National de Management al situatiilor de urgenta 
art 24; 
    Legea nr. 307/12.07.2006, privind apararea impotriva incendiilor art.1, al 2 lit. j, art. 14 lit 
a; 
     Legii 481/08.11.2004 privind protectia civila art. 3; 
      O.M.A.I. nr. 132/29.01.2007, 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 
art. 5, art 6. al 1; 
      Avand in vedere cele prezentate mai sus si pentru conformitate cu actele normative 
enumerate mai sus , supunem spre aprobarea Consiliului Local proiectul de hotarare privind 
Planul de analiza si acoperire a riscurilor. 
 

Sef Serviciu 
Constantin PASCU 
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