
 
              

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul judeţului 

Botoşani - actualizat în anul 2022 

 

 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27.05.2022, 

urmare adresei nr. 4406518 din 16.05.2022 a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă 

„Nicolae Iorga” al judeţului Botoşani, 

analizând Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani, nr. 

9446 din 18.05.2022, referitor la necesitatea aprobării Planului de analiză şi acoperire a 

riscurilor pe teritoriul judeţului Botoşani – actualizat în anul 2022, 

având în vedere: 

- Raportul de specialitate al Direcţiei Juridică, Administraţie Publică Locală nr. 9447 

din 18.05.2022,  

- Avizul Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, disciplină, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, cooperare, parteneriate și 

fonduri europene,  

în conformitate cu prevederile art. 15 lit. a) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea 

împotriva incendiilor şi ale art. 6 din Metodologia de elaborare a Planului de analiză şi 

acoperire a riscurilor, aprobată prin Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 

132/2007, 

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. f) și art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1 Se aprobă Planul de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul judeţului 

Botoşani – actualizat în anul 2022, prevăzut în anexa* care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art. 2 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă va pune la dispoziţia Secretariatului 

Tehnic Permanent al Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă Planul de analiză şi acoperire a 

riscurilor pe teritoriul judeţului Botoşani - actualizat în anul 2022 şi va transmite extrase din 

acesta instituţiilor şi organismelor cu atribuţii în prevenirea şi gestionarea riscurilor 

generatoare de situaţii de urgenţă, în vederea cunoaşterii şi aplicării documentelor respective. 

 

                                                                

                 PREŞEDINTE,   CONTRASEMNEAZĂ:        
         Doina – Elena Federovici SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                             Marcel-Stelică Bejenariu 

 

 

 

 

Botoşani, 

Nr. 109 din 27.05.2022 

*Anexa se comunică doar persoanelor interesate  


