ROMANIA
JUDETUL BISTRITA-NASAUD
CONSILIUL LOCAL TEACA
NR. 5 / 2022

PROJECT DE HOT ARA.RE
privind aprobarca Planului de analiza si acopcrirc a riscurilor pcntru comuna Teaca

Consiliul Local al Comunei Teaca intnmit in ~edinta ordinara
Avctnd in vedere:

- referatul de aprobare al primarului comunei nr. 372/ 19.01.2022 privind aprobarea Planului
de analiza si acoperirc a riscmilor pentru comuna Teaca
- raportul compartimentului de specialitate nr. 373/ 19.01.2022 privind aprobarea Planului
de analiza si acoperire a riscurilor pentru comuna Teaca
- avizul favorabil al Comisici pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protectia mediului,
juriclica ~i de disciplina din cadrul Consiliului local Teaca
In conformitate cu:

- prevederile art. 4 alin.1-3 ~i art. 13 lit. a) din Legea nr. 307/2006 privind apararea
impotriva incendiilor
- prevederile art. 6 ~i art. 7 din Ordinul nr. 132/2007 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
-prevederile art. 10 lit. d) ~i art. 25 din Legea nr. 481 /2004 privind protectia civila,
republicata
- prevcderile art. 14 alin. 2 din Hotararea nr. 1492/2004 privind principiile de organizare,
functionarea ~i atributiile serviciilor de urgenta profesioniste

in teme;u/ prevederilor art. 129, alin.(7) lit. h), art. 139 alin(l) si art. 196 alin (1), lit. a) din
OUG nr. 57/2019 privind Coclul Aclministrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTARA~TE:

Art.1. Se aproba Planul de arrnliza ~i acopcrirc a riscurilor pentru comuna Teaca pentru

anul 2022 conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza Comitetul Local pentru Situatii de
Urgenta si Serviciul voluntar pentnt situatii de urgenta Teaca.
Art.3. Prezenta hotarare s-a adoptat cu voturi ,,pentru", voturi ,,impotriva", ,,abtineri" din
consilieri prezenti la sedinta, din 15 consilieri locali in functie.
Art.4. Prezenta hotarare se acluce la cuno~tinta publica si se comunica cu:
- Institu\ia Prefectului - Jude\ului Bistrita-Nasaud
- Primarul comunei Teaca
- S.V.S.U. Teaca

PRIMAR,

Aviz de lcgalitate,

MUNTEAN DAMIAN IUSTIAN

SECRETAR GENERAL,
Cio~an Ana
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PRIMA.RIA COMlJNEl TEACA
JUDETlJL BISTRTTA-NASAUD

Nr.372 din 19.01.2022

Raport
privind aproba rea Planului de analiza si acoperire a riscurilor pentru comuna Tcaca

Planul de analiza si acoperire a ri scurilor la nivelul comunei Teaca se intocmeste pentru
reali zarea in timp scurt, in mod organi zat si intr-o conceptie unitara a masurilor de prevenire si
reducere a efectclor acestora si desfasurarii interventiei de urgenta pcntru limitarea si inlalurarea
urmarilor aceslorn asupra persoanelor, bunurilor materiale si mediului cu maximum de eficienta in
scopul restabilirii situaliei de normalitale in zonele afectate.
Scopul planului de analiza cste de a asigura cunoasterea de catre ta li factorii implicati a
sarcinil or si atributiilor ce le revin premergator, pe timpul si dupa aparitia unci situatii de urgenta,
de a creea un cadru un itar si coerent de actiune pentru prevenirea si gestionarea riscurilor
generatoare de situatii de urgenta si de a asigura un raspuns optim in caz de urgenta, adecvat
fiecarui tip de rise idcnti ficat.
In conformitate cu prevederile art. 4 alin.1-2 din Legea m.307/2006 privi ncl apararea
1mpolri va inccncliilor, respectiv : " A11torilii[ile ad111i11islra(iei p11blice locale asig11rii aplicarea

111iis11rilor privi11d aclivitii(ile de apiirare fmpotriva incendiilor, c11pri11se fn pla1111rile de analizc'i .yi
acoperire

a

risc11rilor,

ce

se

fntocmesc

la

nive/111

localitiifii

$i

j11de(11l11i.

(2) Pla1111rile de analizii ~-; acoperire a risc11rilor se actualizeazii an11al" si prevederile art. 6 ~i art.

7 din Ordinul nr. 132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiza si
acoperire a riscurilor si a Structurii-caclru a Planului de analiza si acoperire a ri scurilor,
propun Consiliului local Teaca aprobarea Planului de analiza si acoperire a ri scurilor pentru
comuna Teaca in anul 2022.

S cfSVSU,

Apafaian Teodor

PRIMA.RIA COMUNEI TEACA
JUDETUL BISTRITA-NASAUD
Nr. 373 din 19.01.2022

REFERATDEAPROBARE
la proiectul de hotarare privind aprobarea Planului de analiza side acoperire a riscurilor
pentrn anul 2022

Primarul comunei Teaca, avand in vedere :
-art. 4 alin.3 din Legea nr. 307/2006 privind apararea 'i'mpotriva incendiilor,
- arl. 6 din Ordinul nr. 132/2007 pentrn aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de
analiza si acoperire a riscurilor si a Structurii-cadru a Planului de anali za si acoperire a ri scurilor
care prcvede faptul ca

PAAR (Planul de analiza ~i acoperire a riscurilor) se 111tocme~te de

comitetele locale pentru situatii de urgenta ~i sc aproba de consiliile locale, ale

unitatilor

administrativ-teritoriale pe care le reprezinta.
- art. 13 lit. a) din Legea Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor care
prevede : "Consiliul local are urmaloarele obliga{ii principale:
a) aproba p/anul de analiza ~-; acoperire a riscurilor, penlru unitatea administrativ teritoriala pe care o reprezinta, stabile~·te resurse/e necesare penlru aplicarea acestuia $i 1/
tmnsmite im,pecloratului 111 raza caruia.fimc{ioneaza;"

- neccsitatea cunoasterii de catre toti factorii implicati a sa rcinilor si atributiilor ce le revin
premergator, pe timpul si dupa aparitia unei situatii de urgenta, de a creea un cadru unitar si coerent
de actiune pentru prevenirca si gestionarea riscurilor generatoare de situatii de urgenta si de a
asigurn un raspuns optim in caz de urgenta, aclecvat fiecarui tip de rise identificat,

propun spre analiza, dezbatere si aprobare Consiliului Local Teaca, proiectul de hotarare privind

aprobarea Planului de anali za si acoperire a riscurilor la nivelul comunei Teaca .

PRIMAR,
Ee. Damian-Justian MUNTEAN
~

................................ .

