
 
 HOTĂRÂREA Nr.  5 

din 18.01.2021 
privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor pentru anul 2021 

 
 Consiliul Local al comunei Pojorâta, judeţul Suceava, 
  
Având în vedere: 

    - Referatul de aprobare prezentat de domnul Ioan-Bogdan Codreanu – primarul comunei înregistrată 
la nr.200/13.01.2021;  
           - Raportul de specialitate întocmit de domnul Bîrgăoan Viorel – şef SVSU, înregistrat la 
nr.201/13.01.2021; 
 - Avizul Comisiei nr. 1 pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget, finanţe, 
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, 
urbanism şi turism, înregistrat la nr. 239/14.01.2021 ;   
 - Avizul Comisiei nr. 3 pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii 
publice, a drepturilor cetăţenilor, înregistrat la nr. 240/14.01.2021;  
    - Prevederile art. 6 din Ordinul Ministerului Administraţiei şi Internelor nr. 132/29.01.2007 pentru 
aprobarea metodologiei de elaborare a planului de analiză şi acoperire a riscurilor; 
    - Prevederile art. 4 din Legea 307/12.07.2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
   - Prevederile art.24 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 21/15.04.2004 privind Sistemul 
Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare; 

   - Prevederile art.1, art.3, art.5, alin.1), art.6, art.21, art.25, art.27 din Legea nr. 481/24.11.2004 privind 
protecţia civilă, modificată şi completată prin Legea nr. 212/24.05.2006; 
               - Prevederile art.1 și următoarele din Ordinul Ministerului Administrației și Internelor nr. 75/2019 
pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a 
serviciilor private pentru situaţii de urgenţă 
    În temeiul art. 129 alin.1), alin. 2 lit. d), alin. 7 lit. h), art.139, art.140 și art.196, alin.1), lit.,,b” din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1. Se aprobă planul de analiză şi acoperire a riscurilor  pentru anul 2021, pe teritoriul comunei 
Pojorâta, judeţul Suceava, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2. Primarul comunei Pojorâta și Șeful Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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