ROMÂNIA
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI PERŞINARI
Nr.1088/23.02.2012

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză
şi Acoperire a Riscurilor generate de situaţiile de urgenţă, la nivelul comunei Perşinari,
judeţul Dâmboviţa pe anul 2012

Conform prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d) şi alin. (6) lit. a), pct. 8) coroborate cu
prevederile art. 63 alin. (1) lit. d) şi alin. (5) lit. b) şi lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, primarul comunei are atribuţii
privind serviciile publice asigurate cetăţenilor, printre acestea „ia măsuri pentru prevenirea şi, după caz,
gestionarea situaţiilor de urgenţă” şi „ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a
activităţilor din domeniile prevăzute la art. 36 alin. (6) lit. a) – d)”, adică şi atribuţii care revin consiliului
local în domeniul situaţiilor de urgenţă.
Conform prevederilor art. 4 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
„planurile de analiză şi acoperire a riscurilor se actualizează anual”.
De asemenea, conform art. 1-4 din Ordinul 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 şi art.6 din Anexa nr. 1 a ordinului anterior menţionat, PAAR se întocmeşte de
comitetul local pentru situaţii de urgenţă şi se aprobă de consiliul local, corespunzător unităţii
administrativ-teritoriale pe care o reprezintă, iar primarul răspunde de asigurarea condiţiilor necesare
elaborării PAAR.
Ţinând cont de cele arătate mai sus, propun spre adoptare Consiliului Local Perşinari proiectul
de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul comunei Perşinari,
judeţul Dâmboviţa pe anul 2012.

PRIMAR,
Marian BUNEA

ROMÂNIA
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA
COMUNA PERŞINARI
PRIMAR
Nr. 1089/23.02.2012

Vizat pentru legalitate
Secretar,
GHEORGHE-PREDA Gabriela-Mariana

PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor
Generate de Situaţiile de Urgenţă la nivelul comunei Perşinari,
judeţul Dâmboviţa pe anul 2012

PRIMARUL COMUNEI PERŞINARI, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA;
Având în vedere:
-prevederile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d) şi alin. (6) lit. a), pct. 8) coroborate cu prevederile
art. 63 alin. (1) lit. d) şi alin. (5) lit. b) şi lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile art. 4, art. 13 lit. a) coroborat cu art. 14 lit. a) din Legea nr. 307/2006 privind
apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile art. 1- 4 din Ordinul nr. 132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a
Planuluide analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză şi acoperire a
riscurilor şi art.6 din Anexa nr. 1 a Ordinului 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;
-prevederile art. 14 lit. a) şi art. 15 lit. a) din Anexa la Ordinul nr. 163/2007 pentru aprobarea
Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;
-referatul de aprobare întocmit de către domnul primar Marian Bunea, înregistrat sub nr.
108/23.02.2012;
-raportul compartimentului de specialitate, înregistrat sub nr.1090/23.02.2012, al
compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Perşinari;
-raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei Perşinari;
În temeiul art. 45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

PROPUN:
Art.1 – Se aprobă Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor Generate de Situaţiile de Urgenţă
al comunei Perşinari, judeţul Dâmboviţa pe anul 2012, prevăzut în anexa la prezenta hotărâre şi care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 -Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă primarul comunei Perşinari,
domnul Marian Bunea, prin intermediul aparatului de specialitate al primarului comunei Perşinari,
Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Perşinari, prin Secretariatului Tehnic Permanent,
iar secretarul comunei Perşinari are obligaţia comunicării prezentei hotărâri către persoanele interesate.

PRIMAR,
Marian BUNEA

ROMÂNIA
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI PERŞINARI
Nr. 1091/23.02.2012

ANUNŢ
PRIVIND ELABORAREA DE PROIECTE
DE HOTĂRÂRI

În conformitate cu prevederile art.6 (1) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, se aduce la
cunoştinţa publică:
PRIMARUL COMUNEI PERŞINARI INIŢIAZĂ
HOTĂRÂRE:

URMĂTORUL PROIECT DE

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor
Generate de Situaţiile de Urgenţă la nivelul comunei Perşinari, judeţul Dâmboviţa pe
anul 2012
Prezentul anunţ este însoţit de referatul de aprobare privind necesitatea adoptării
hotărârii precum şi de textul complet al proiectului de hotărâre.
Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectele de hotărâri mai sus menţionate
pot fi trimise, în scris, la sediul Primăriei comunei Perşinari, prin poştă, sau depuse direct, până
pe data de 05.03.2012, orele 14,00 .
Persoane de contact secretar Gheorghe- Preda Gabriela -Mariana.

PRIMAR,
Marian BUNEA

