
 
             Proiect 

Nr. 111 din 19.05.2022 

 

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 .............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,   AVIZAT PENTRU LEGALITATE:        
         Doina – Elena Federovici SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                             Marcel-Stelică Bejenariu 

 

 

 

 

Botoşani, 

Nr. _____ din ______2022 

*Anexa se comunică doar persoanelor interesate  



 
Nr. 9446 din 18.05.2022 

 

REFERAT DE APROBARE 
 

 

 Doamnelor şi domnilor consilieri, 

Supun atenţiei dumneavoastră Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de 

analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul judeţului Botoşani - actualizat în anul 2022. 

 Apărarea în cazul situaţiilor de urgenţă constituie o activitate de interes public, naţional, 

cu caracter permanent, la care sunt obligate să participe, conform legii, atât autorităţile 

administraţiei publice locale, cât şi toate persoanele fizice şi juridice de pe raza judeţului 

Botoşani. 

 Consiliului judeţean, ca autoritate a administraţiei publice locale de interes judeţean, 

potrivit Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, îi revin următoarele obligaţii 

principale: 

- aprobă planul de analiză şi acoperire a riscurilor aferent judeţului; 

- analizează anual capacitatea de apărare împotriva incendiilor şi hotărăşte măsuri de 

optimizare a acesteia; 

- asigură, pe baza programelor de dezvoltare, cuprinderea în planurile de amenajare a 

teritoriului a sistemelor de alimentare cu apă, precum şi a căilor de acces pentru intervenţie 

în caz de incendiu. 

Pentru 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 şi pentru a crea un cadru 

unitar şi coerent de acţiune pentru prevenirea şi gestionarea riscurilor generatoare de situaţii de 

urgenţă, Comitetul judeţean pentru situaţii de urgenţă a elaborat Planul de analiză şi acoperire 

a riscurilor pe teritoriul judeţului Botoşani - actualizat în anul 2022 care potrivit prevederilor 

art. 6 alin. (1) din Metodologia de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor, 

aprobată prin ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 132/2007, se aprobă de către 

consiliul judeţean.  

  Planul de analiză şi acoperire a riscurilor urmăreşte realizarea următoarelor obiective 

principale: 

• asigurarea prevenirii riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă; 

• amplasarea şi dimensionarea unităţilor operative şi a celorlalte forţe destinate asigurării 

funcţiilor de sprijin privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă;  

• stabilirea concepţiei de intervenţie în situații de urgență şi elaborarea planurilor 

operative;  

• alocarea şi optimizarea forţelor şi mijloacelor necesare prevenirii şi gestionării 

situaţiilor de urgenţă.  

Planul de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul judeţului Botoşani - actualizat 

în anul 2022 a fost transmis de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Nicolae Iorga” al 

judeţului Botoşani cu adresa nr. 4406518 din 16.05.2022. 

 Alocarea resurselor materiale şi financiare necesare desfăşurării activităţii de analiză şi 

acoperire a riscurilor, la nivelul judeţului Botoşani, se realizează prin planurile de asigurare cu 

resurse umane, materiale şi financiare elaborate de Comitetul judeţean pentru situaţii de 

urgenţă.  

 Faţă de considerentele arătate mai sus, propun spre dezbatere și aprobare proiectul de 

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

Botoşani – actualizat în anul 2022, în forma prezentată. 

 

PREŞEDINTE, 

Doina – Elena Federovici 

 



 
            DIRECŢIA JURIDICĂ,  

ADMINSTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ 

           Nr. 9447 din 18.05.2022 

                                                                                              

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

 

 Consiliului judeţean, ca autoritate a administraţiei publice locale de interes judeţean, 

potrivit Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, îi revin următoarele obligaţii 

principale: 

- aprobă planul de analiză şi acoperire a riscurilor aferent judeţului; 

- analizează anual capacitatea de apărare împotriva incendiilor şi hotărăşte măsuri de 

optimizare a acesteia; 

- asigură, pe baza programelor de dezvoltare, cuprinderea în planurile de amenajare a 

teritoriului a sistemelor de alimentare cu apă, precum şi a căilor de acces pentru intervenţie 

în caz de incendiu. 

Pentru 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 şi pentru a crea un cadru 

unitar şi coerent de acţiune pentru prevenirea şi gestionarea riscurilor generatoare de situaţii de 

urgenţă, Comitetul judeţean pentru situaţii de urgenţă a elaborat Planul de analiză şi acoperire 

a riscurilor pe teritoriul judeţului Botoşani - actualizat în anul 2022, care potrivit prevederilor 

art. 6 alin. (1) din Metodologia de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor, 

aprobată prin ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 132/2007, se aprobă de către 

consiliul judeţean.  

 Obiectivele Planului de analiză şi acoperire a riscurilor sunt: 

• asigurarea prevenirii riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă, prin evitarea 

manifestării acestora, reducerea frecvenţei de producere ori limitarea consecinţelor lor, 

în baza concluziilor rezultate în urma identificării şi evaluării tipurilor de risc, conform 

schemei cu riscurile teritoriale; 

• amplasarea şi dimensionarea unităţilor/subunităţilor operative şi a celorlalte forţe 

destinate asigurării funcţiilor de sprijin privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de 

urgenţă; 

• stabilirea concepţiei de intervenţie în situații de urgență şi elaborarea planurilor 

operative; 

• alocarea şi optimizarea forţelor şi mijloacelor necesare prevenirii şi gestionării 

situaţiilor de urgenţă.  

Planul de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul judeţului Botoşani - actualizat 

în anul 2022 a fost transmis de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Nicolae Iorga” al 

judeţului Botoşani cu adresa nr. 4406518 din 16.05.2022.  

Alocarea resurselor materiale şi financiare necesare desfăşurării activităţii de analiză şi 

acoperire a riscurilor, la nivelul judeţului Botoşani, se realizează prin planurile de asigurare cu 

resurse umane, materiale şi financiare elaborate de Comitetul judeţean pentru situaţii de 

urgenţă.  

Faţă de cele de mai sus, considerăm că sunt întrunite condiţiile legale pentru 

promovarea şi înscrierea pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Judeţean Botoşani a proiectului 

de hotărâre în forma prezentată.  

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Amalia Marian 


