
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA COŞNA 

CONSILIUL LOCAL 

                                                                         Proiect  

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea  Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pentru situaţii de urgenţă, în 

comuna Coşna, pentru anul 2021 

 

  Consiliul Local al comunei Coşna, judeţul Suceava; 

         Analizând: 

 - referatul de aprobare nr.675 din 04.02.2021 al  primarul comunei Coşna, judeţul Suceava și 

raportul de specialitate al compartimentului din aparatul de specialitate al primarului comunei 

Coșna, înregistrat sub nr._____din_________2021: 

  -avizul comisiei pe domenii pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, 

apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, amenajarea teritoriului şi urbanism, din 

cadrul consiliului local al comunei Coşna, înregistrat sub nr.______din _____2021 ; 

Având în vedere prevederile : 

-art.6 alin.1, art.7, art.8 din  Anexa la 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; 

-art.15 litera „a” din Ordinul nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare 

împotriva incendiilor; 

-  art.4, art.13 litera „a” din Legea nr.307/2006 privind  apărarea împotriva incendiilor cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- art.5, 10, 25, 27 și 55 din Legea nr.481/2004 privind Protecția civilă republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile art.6 alin.3 din  Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. d), alin.7 lit ”h”, art. 139, alin.1, art. 196, alin. 1, lit. a)  din 

OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1.Se aprobă  Planul de analiză şi acoperire a riscurilor (PAAR), pentru comuna Coşna, 

pe anul 2021, conform anexei care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.La data adoptării prezentei hotărâri  se abrogă, HCL nr.40 din 30.06.2020, privind 

aprobarea Planului de analiză și acoperirea riscurilor pentru comuna Coșna. 

 Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul 

comunei COSNA prin compartimentul de specialitate, iar secretarul general al comunei o va aduce 

la cunoștință publică și a celor interesați și o va înainta Instituției Prefectului județului Suceava 

pentru control și legalitate în termenul prevăzut de lege. 

 

INIŢIATOR PROIECT DE HOTĂRÂRE, 

P R I M A R, 

 

Gavril Pardău 

 

                                                                        Avizat pentru legalitate, 

                                                                          Secretar general al comunei: 

                                                                 Mariana Ivan 

 

Nr.674 din 04.02.2021 

     

  



 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

PRIMARIA COMUNEI COŞNA 

Nr.675 din 04.02.2021 

 

 

Referat de aprobare, 

  

 

 Doamnelor şi domnilor consilieri, 

 

 Având în vedere prevederile art.13 din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor cu modificările şi completările ulterioare: „ Consiliul local are următoarele obligaţii 

principale:  

 a) aprobă planul de analiză şi acoperire a riscurilor, pentru unitatea administrativ-teritorială 

pe care o reprezintă, stabileşte resursele necesare pentru aplicarea acestuia şi îl transmite 

inspectoratului în raza căruia funcţionează;” 

 

   În  baza normelor metodologice de aprobare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi 

a structurii-cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor, au fost aprobate prin Ordinul 

nr.132/2007.Prezenta metodologie stabileşte scopurile, obiectivele, răspunderile, precum şi 

principalele elemente şi etape de parcurs care trebuie avute în vederea elaborării planurilor de 

analiză şi acoperire a riscurilor. 

 Scopurile PAAR sunt de a asigura cunoaşterea de către toţi factorii implicaţi a sarcinilor şi 

atribuţiilor ce le revin premergător, pe timpul şi după apariţia unei situaţii de urgenţă, de a crea un 

cadru unitar şi corect de acţiune pentru prevenirea şi gestionarea riscurilor generatoare de situaţii de 

urgenţă, de a asigura un răspuns optim în caz de urgenţă, adecvat fiecărui tip de risc identificat. 

 Aceste planuri se reactualizează anual, în condiţiile actuale, comitetul local pentru situaţii de 

urgenţă a reactualizat acest plan care îl supun aprobării în şedinţa consiliului local şi faţă de situaţia 

prezentată mai sus am iniţiat un proiect de hotărâre, în conformitate cu prevederile OUG nr.57/2019 

privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare. 

  

P R I M A R, 

 

Gavril Pardău 

 

 

 

 

        

 

 

 

 



 ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

PRIMĂRIA COMUNEI COŞNA 

Nr.848 din 10.02.2021 

 

 

R A P O R  T  DE S P E C I A L I T A T E, 

 

 la proiectul de hotărâre privind reactualizarea  Planului de analiză şi acoperire a riscurilor 

pentru situaţii de urgenţă, în comuna Coşna, pentru anul 2021 

 

 

 

   Domnule Primar, 

 

  Întrucât  a fost repartizat proiectul de hotărâre privind reactualizarea  Planului de analiză şi 

 acoperire a riscurilor pentru situaţii de urgenţă, în comuna Coşna, pentru anul 2021, constat că a 

 fost întocmit cu respectarea următoarelor prevederi legale:Responsabilităţi privind analiza şi 

 acoperirea riscurilor:  

  Conform „art. 6. alin.1 din 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;  PAAR se întocmește  de  etc…., respectiv comitetele locale 

pentru situaţii de urgenţă şi se aprobă  de etc….,respectiv de  consiliile locale, corespunzător 

unităţilor administrativ-teritoriale pe care le reprezintă.” 

   În baza prevederilor art. 8. „- După elaborare şi aprobare, PAAR se pun la dispoziţie 

 secretariatelor tehnice permanente  ale comitetelor judeţene/locale  pentru situaţii de urgenţă, iar 

extrase din documentele respective se transmit celorlalte instituţii  şi organisme cu atribuţii în 

prevenirea şi gestionarea riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă, acestea având obligaţia să 

cunoască, în părţile care le privesc, conţinutul  planurilor şi să le aplice corespunzător situaţiilor de 

urgenţă  specifice.” 

  Ţinând cont că PAAR a fost întocmit în conformitate cu prevederile  Ordinului nr.163/2007 

 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, constat că îndeplineşte 

 condiţiile legale proiectul de hotărâre pentru a fi supus aprobării în consiliul local. 

 

COMPARTIMENTUL SITUAŢII  URGENŢĂ, 

Sing.Candrea Bozga Gavril 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

PRIMĂRIA COMUNEI COŞNA 

Nr.676 din 04.02.2021 

 

 

 

  Către, 

                     COMPARTIMENUL SITUAȚII URGENȚĂ 

 

 Vă comunicăm proiectul de hotărâre privind reactualizarea  Planului de analiză şi acoperire 

a riscurilor pentru situaţii de urgenţă, în comuna Coşna, pentru anul 2021,  cu întreaga documentație 

care a stat la baza elaborării acestuia, pentru care aveți obligația de a întocmi raportul la acest 

proiect de hotărâre  azi  12.02.2021. 

 

 

 

 

 

P R I M AR,                                                      SECRETAR GENERAL  AL COMUNEI, 

 

Gavril Pardău                                                                      Mariana Ivan 

 

 

 

Am primit azi  04.02.2021 

 proiectul nr.674/2021 

Compartimentul  situații urgență 

Referent de specialitate 

Sing.Candrea Bozga Gavril 

 

 

 

 

 

 


