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 H O T A R A R E A  NR.38  

Din  30 Aprilie 2020 

 
 
            Privind: aprobarea Planului de Analiza si Acoperire al Riscurilor comunei Romanu,judetul Braila . 
 
  Avănd în vedere:      
         -Referatul d-lui Chirpac Gheorghe,viceprimar,cu propunerile de modificari al CLSU si sectiunea 5;  
         -Informarea d-lui Zainea Cristian George,inspector de protectie civila Romanu: 
         -Avizele Comisiilor de specialitate; 
  In baza OG nr.88 din 2001 privind înfiinŃarea,organizarea şi funcŃionarea serviciilor comunitare                        
pentru   situaŃii de urgenŃă; 
 In baza art.4 din Legea nr.307din 2006,modificată,privind  apărarea împotriva incendiilor şi a OMAI                   
nr.                  132 din 2007, privind aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiza si acoperire a 
riscurilor si a structurii cadru a Planului de  analiza si acoperire a riscurilor; 
 In baza HGR nr.1040 din 2006 pentru aprobarea Planului national de asigurare cu resurse umane,                                
materiale  si financiare pentru gestionarea situatiilor de urgenta si OMAI  nr.1184 din 2006 pentru aprobarea 
Normelor privind organizarea si asigurarea  activitatii de evacuare in situatii de urgenta; 
 In conformitate cu art.129,alin.1și 2 lit.b si c,alin.4 lit.e,alin.7 lit.h  din OUG nr.57/2019; 
 In temeiul art.139 alin.1 si art.196,lit.a din OUG nr.57/05.07.2019 privind Codul Administrativ; 
 
 
 
 
                                                                   H O T A R A S T E : 
 
 
 Art.1. Se aproba Planul de analiza si acoperire al riscurilor comunei Romanu,judetul Braila  conform 
anexelor  care fac parte interanta din prezenta hotarare.  
 Art.2. D-na primar  Ionișă Stelușa,preşedintele Comitetului local pentru situaŃii de urgenŃă  va aduce                     
la îndeplinire prezenta hotărăre. 
 Art.3. D-ul secretar general de comună va populariza prin orice mijloace de informare Institușiei 
Prefectului –judetul Braila,ISU Dunarea Braila si tuturor persoanele interesate. 
 
 
 
 
                              Președinte de ședinșă,                                    CONTRASEMNEAZĂ, 
                                   Găzdoiu Petre                                        Secretar general de comună, 
                                                                                                       Zainea Cristian George 
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P R O I E C T  DE  H O T A R A R E  

Din  27 Aprilie 2020 

 
            Privind: aprobarea Planului de Analiza si Acoperire al Riscurilor comunei Romanu,judetul Braila . 
 
  Avănd în vedere:      
         -Referatul d-lui Chirpac Gheorghe,viceprimar,cu propunerile de modificari al CLSU si sectiunea 5;  
         -Informarea d-lui Zainea Cristian George,inspector de protectie civila Romanu: 
           In baza OG nr.88 din 2001 privind înfiinŃarea,organizarea şi funcŃionarea serviciilor comunitare pentru   
situaŃii de urgenŃă; 
           In baza art.4 din Legea nr.307din 2006,modificată,privind  apărarea împotriva incendiilor şi a OMAI                  
nr.132 din 2007, privind aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiza si acoperire a riscurilor                           
si a structurii cadru a Planului de  analiza si acoperire a riscurilor; 
 In baza HGR nr.1040 din 2006 pentru aprobarea Planului national de asigurare cu resurse umane,                         
materiale  si financiare pentru gestionarea situatiilor de urgenta si OMAI  nr.1184 din 2006 pentru 
aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea  activitatii de evacuare in situatii de urgenta; 
 In conformitate cu art.129,alin.1și 2 lit.b si c,alin.4 lit.e,alin.7 lit.h  din OUG nr.57/2019; 
 In temeiul art.139 alin.1 si art.196,lit.a din OUG nr.57/05.07.2019 privind Codul Administrativ; 
 
 
 
 
                                                                   H O T A R A S T E : 
 
 
 Art.1. Se aproba Planul de analiza si acoperire al riscurilor comunei Romanu,judetul Braila  conform 
anexelor  care fac parte interanta din prezenta hotarare.  
 Art.2. D-na primar  Ionișă Stelușa,preşedintele Comitetului local pentru situaŃii de urgenŃă  va aduce                            
la îndeplinire prezenta hotărăre. 
 Art.3. D-ul secretar general de comună va populariza prin orice mijloace de informare Institușiei 
Prefectului –judetul Braila,ISU Dunarea Braila si tuturor persoanele interesate. 
 
 
 
                                                                           PRIMAR, 
 
                                                                   IONIșĂ  STELUșA 



                                                       INFORMARE 

                                                                                                                                          
CU PRIVIRE LA PLANUL DE ANALIZĂ ŞI ACOPERIRE A RISCURILOR – 

                              COMUNA ROMANU,JUDETUL BRAILA 

 

                Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor reprezintă documentul care 
cuprinde riscurile potenţiale identificate la nivel de judeţ, măsurile, acţiunile şi 
resursele necesare pentru managementul riscurilor respective. 

                                             Scopul P.A.A.R.    

este acela de a permite autorităţilor şi celorlalţi factori de decizie să facă alegerile 
cele mai bune posibile, referitoare la: 

o prevenirea riscurilor; 
o amplasarea şi dimensionarea unităţilor operative; 
o stabilirea concepţiei şi elaborarea planurilor de intervenţie în situaţii de 

urgenţă; 
o alocarea resurselor (forţelor şi mijloacelor) necesare. 

                                   Obiectivele P.A.A.R. sunt: 

o crearea unui cadru unitar de acţiune pentru prevenirea şi 
managementul riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă; 

o amplasarea şi dimensionarea unităţilor operative; 
o stabilirea concepţiei şi elaborarea planurilor de intervenţie în situaţii de 

urgenţă; 
o alocarea resurselor (forţelor şi mijloacelor) necesare. 

In consecinta,am rugamintea de a aproba în ședinta ordinara a Consiliului local 
Romanu proiectul de hotarare privind PAAR. 

 

                                             INSPECTOR, 

                                 PROTECTIE CIVILA ROMANU 

                                         ZAINEA CRISTIAN                                       27.04.2020 

 


