
 

 

-PROIECT-  

Nr.755 DIN 23.02.2022 

                                                                                                                                    
 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

BĂLĂCEANA 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea actualizării Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pentru anul 2022 

al comunei Bălăceana 

 

 Consiliul local al comunei Bălăceana, judeţul Suceava; 

Având în vedere : 

-  referatul de aprobare prezentată de domnul Constantin-Octavian Cojocariu primarul 

comunei, înregistrat la numărul 754 din 23.02.2022 

-   raportul de specialitate întocmit de secretarul general al comunei înregistrat la numărul  

................................. ; 

- raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea 

ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, înregistrat cu nr........................ 

- prevederile art.13 lit.a) și ale art.15 lit.a) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea 

împotriva incendiilor, republicată cu modificările și completările ulterioare și ale art.6 din Anexa 

nr.1 la Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr. 132/2007 pentru aprobarea 

Metodologiei de elaborare a Planului de analiză și acoperire a riscurilor și a Structurii cadru a 

Planului de analiză şi acoperire a riscurilor;  

 În temeiul art. 129, alin (7), lit h) , art. 139, alin. (3),  lit.i din O.U.G. nr 57/2019 privind 

Codul Administrativ, cu modificările  și completările ulterioare; 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 

Art.1. Se aprobă actualizarea Planul de analiză și acoperire a riscurilor al comunei 

Bălăceana pentru anul 2022, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul comunei va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

 

INIŢIATOR, 

 

PRIMAR- CONSTANTIN-OCTAVIAN COJOCARIU  

 

 

Avizat pentru legalitate, 

 

  Secretarul general al comunei- Elena Beșa 

 

 

 

 



JUDEŢUL SUCEAVA  

COMUNA BĂLĂCEANA 

PRIMAR  

Nr.754 DIN 23.02.2022 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE  

privind aprobarea actualizării Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al comunei 

Bălăceana 

 

 

Doamnă și domnilor consilieri,  

Planul de analiză şi acoperire a riscurilor reprezintă documentul care cuprinde riscurile 

potenţiale dintr-o unitate administrativ-teritorială, măsurile, acţiunile şi resursele necesare pentru 

managementul riscurilor respective. 

Autorităţile administraţiei publice locale asigură aplicarea măsurilor privind activităţile 

de apărare împotriva incendiilor, cuprinse în planurile de analiză şi acoperire a riscurilor, ce se 

întocmesc la nivelul localităţii. 

Planurile de analiză şi acoperire a riscurilor se actualizează anual.  

- Având în vedere prevederile: 

-art.14 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată cu 

modificările și completările ulterioare; 

- art.13 lit.a) și ale art.15 lit.a) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor, republicată cu modificările și completările ulterioare și ale art.6 din Anexa nr.1 la 

Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr. 132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de 

elaborare a Planului de analiză și acoperire a riscurilor și a Structurii cadru a Planului de analiză 

şi acoperire a riscurilor;  

 - art. 129, alin (7), lit h) , art. 139, alin. (3),  lit.i din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările  și completările ulterioare; 

Având în vedere cele expuse supun spre analiză şi aprobare Consiliului Local proiectul de 

hotărâre privind  aprobarea actualizării Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al  comunei 

Bălăceana, județul Suceava. 

 

 

 

 

INIŢIATOR,  

 

PRIMAR, 

  

 Constantin-Octavian COJOCARIU 

 



ROMÂNIA, JUDEŢUL SUCEAVA  

COMUNA BĂLĂCEANA 

Nr. 757 DIN 23.02.2022 

 

 

 

 

 

Raport de specialitate 

La proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării Planului de analiză şi acoperire a 

riscurilor al comunei Bălăceana, Judeţul Suceava  

 

Având în vedere: 

-Planul de analiză şi acoperire a riscurilor reprezintă documentul care cuprinde riscurile 

potenţiale dintr-o unitate administrativ-teritorială, măsurile, acţiunile şi resursele necesare pentru 

managementul riscurilor respective. 

-Autorităţile administraţiei publice locale asigură aplicarea măsurilor privind activităţile 

de apărare împotriva incendiilor, cuprinse în planurile de analiză şi acoperire a riscurilor, ce se 

întocmesc la nivelul localităţii. 

-Planurile de analiză şi acoperire a riscurilor se actualizează anual.  

- prevederile: 

-art.14 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată cu 

modificările și completările ulterioare; 

- art.13 lit.a) și ale art.15 lit.a) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor, republicată cu modificările și completările ulterioare și ale art.6 din Anexa nr.1 la 

Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr. 132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de 

elaborare a Planului de analiză și acoperire a riscurilor și a Structurii cadru a Planului de analiză 

şi acoperire a riscurilor;  

 - art. 129, alin (7), lit h) , art. 139, alin. (3),  lit.i din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările  și completările ulterioare; 

Având în vedere cele expuse supun spre analiză şi aprobare Consiliului Local proiectul de 

hotărâre privind  aprobarea actualizării Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al  comunei 

Bălăceana, județul Suceava. 

 

 

Secretar general, 

 

Elena Beșa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA BĂLĂCEANA 

CONSILIUL LOCAL 

***Comisia pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina, apărarea 

ordinii si liniştii publice, a drepturilor cetaţenilor*** 

 

 

 

RAPORT DE AVIZARE 

 Nr.1167 din 22.03.2022 

La proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării Planului de analiză şi acoperire a 

riscurilor al comunei Bălăceana, Judeţul Suceava  

 

 

               Comisia pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina, apararea ordinii si 

linistii publice, a drepturilor cetatenilor , întrunită în şedinţă a analizat proiectul de hotărâre, 

raportul de specialitate.  

Comisia sus menţionată avizează proiectul de hotărâre în forma prezentată şi-l propune 

Consiliul Local spre dezbatere şi aprobare în forma prezentată. 

Nr. consilieri în comisie-3    

 Consilieri prezenţi-3     

Consilieri absenţi-0. 

Vot pentru aviz-3                   

Abţineri-0                     

Voturi contra -0 

 

 

                     Preşedinte de comisie,                                          Secretarul comisiei, 

 

                           Ureche Octavian                                                     Olar Alerxandru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


