
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI, COMUNA NICŞENI 

CIF: 3372122 

e-mail: primaria_nicseni@yahoo.com; telefon/fax: 0231539530 

 

Nr. 8/01.03.2022 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 privind actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor  

pe teritoriul administrativ al comunei Nicșeni pe anul 2022 

 

 

Întrunit în şedinţa _____ din ___________,  

 

 

urmare a adresei ISU Botoșani nr. 4403299/09.02.2022, 

analizând referatul de aprobare al inițiatorului proiectului nr. 947/01.03.2022, 

având în vedere avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local, 

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. 2 lit. j, art. 2, art. 4 alin. 1 și 2, art. 13 lit. a din 

Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, 

art. 6 din Metodologia de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor (PAAR), 

aprobată prin Ordinul MAI nr. 132/2007, 

art. 129 alin. 2 lit. d, alin. 7 lit. h din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  

art. 42, art. 80-83 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative,  

art. 120 alin. 1 și art. 121 alin. 1 și 2 din Constituția României,  

art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 

1985 și ratificată prin Legea nr. 199/1997,  

art. 7 alin. 2 din Cod Civil, 

în temeiul art. 139 alin. 1, art. 196 alin. 1 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, 

 

Consiliul local al comunei Nicșeni adoptă prezenta hotărâre. 

 

Art. 1 Se aprobă actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor pe teritoriul 

administrativ al comunei Nicșeni pe anul 2022, prevăzut în anexa care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

Art. 2 Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică și se comunică Instituției 

Prefectului - Județul Botoșani, ISU Botoșani și primarului comunei Nicșeni. 

 

 

Iniţiator           Avizat pentru legalitate 

Primar             Secretar general al comunei 

Bulboacă Victor-Claudiu                   Diac-Milatinovici Lucian-Iulian 

 

 

 

mailto:primaria_nicseni@yahoo.com


ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI, COMUNA NICŞENI 

CIF: 3372122 

e-mail: primaria_nicseni@yahoo.com; telefon/fax: 0231539530 

 

NR. 947/01.03.2022 

 

 

REFERAT DE APROBARE  

 

a proiectului de hotărâre privind actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor  

pe teritoriul administrativ al comunei Nicșeni pe anul 2022 

 

 

 

Domnilor consilieri, 

 

 

În vederea desfășurării ședințelor și realizării atribuțiilor conferite prin OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, consiliul local al comunei Nicșeni asigură cadrul necesar pentru 

furnizarea serviciilor publice de interes local privind situațiile de urgență (art. 129 alin. 7 lit. h). 

Conform art. 1 alin. 2 lit. j, art. 13 lit. a din Legea nr. 307/2006 privind apărarea 

împotriva incendiilor 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. 

Conform art. 4 alin. 1 și 2 din același act normativ, 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 şi judeţului. 

Planurile de analiză şi acoperire a riscurilor se actualizează anual. 

Conform art. 13 lit. a din același act normativ, consiliul local 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. 

Conform art. 6 din Metodologia din 29 ianuarie 2007 de elaborare a Planului de analiză 

şi acoperire a riscurilor (PAAR), aprobată prin Ordinul 132/2007, PAAR se întocmesc de 

comitetele locale pentru situaţii de urgenţă şi se aprobă de consiliile locale, corespunzător 

unităţilor administrativ-teritoriale pe care le reprezintă. 

Urmare a celor expuse anterior, având în vedere adresa ISU Botoșani nr. 

4403299/09.02.2022, în temeiul art. 136 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

propun spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

 

 

Inițiator 

Primar, Bulboacă Victor-Claudiu 
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