
 
Nr.  682  din 27.01.2023 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea  

Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor pentru anul 2023 
 

SCOPUL:  Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pentru anul 2023 este de a permite 
Comitetului Local pentru Situaţi de Urgenţă, denumit in continuare C.L.S.U., să adopte măsurile 
cele mai adecvate pentru : 

       prevenirea riscurilor ; 
➢ stabilirea concepţiei de intervenţie in situaţii de urgenţă ;  
➢ alocarea resurselor umane, materiale si financiare in mod eficient.  sunt documentele 

legale care cuprind: 
➢ măsurile, acţiunile si resursele necesare pentru gestionarea şi managementul 

situaţiilor de urgenţă in scopul prevenirii şi/sau inlăturarea (contracararea) efectelor 
negative produse de evenimentele excepţionale respective;  

➢ au la bază Ordinul prefectului pentru aprobarea Programului de pregatire in 
domeniul situaţiilor de urgenţă si a Planului privind pregatirea in domeniul situaţiilor 
de urgenţă al judeţului. 

 OBIECTIVELE Planului de acoperire şi analiză a riscurilor precum şi sunt: 
➢ stabilirea unui cadru unitar de acţiune pentru prevenirea, managementul şi 

gestionarea situaţiilor de urgenţă; 
➢ dimensionarea realistă a forţelor şi mijloacelor necesare intervenţiei , la dispoziţia 

C.L.S.U.; 
➢ identificarea concepţiei de intervenţie in funcţie de resursele aflate la dispoziţie , şi 

amploarea evenimentelor; 
➢ elaborarea variantelor de planuri de intervenţie in situaţii de urgenţă;  
➢ alocarea resurselor umane, materiale şi financiare pentru fiecare variantă în parte, 

pe categorii de factori de risc. 
Principalele prevederi normative care stau la baza elaborarii acestui plan sunt: 
➢ 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.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; 

Având in vedere cele prezentate mai sus rog Consiliului Local  să supună spre aprobare 
proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor pentru anul 
2023. 
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