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H O T Ă R Â R E A  NR.24 
privind actualizarea  “ Planului de analiza si acoperire a riscurilor  din comuna 

Crucea, judetul Constanta” 
 

 Consiliul local al comunei Crucea, judeţul Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară 
din data de 26.03.2015,având în vedere: 

- Referatul intocmit de doamna Ilie Mirela responsabil Situatii de Urgenta  din cadrul 
primariei Comunei Crucea;  

-Expunerea de motive prezentatã de primarul comunei;  
- Avizul comisiei de specialitate juridica ,de disciplina, urbanism si amenajarea 

teritoriului; 
    - Avizul comisiei de specialitate pentru agricultura, activitati economic-financiare, 
protectia mediului si turism; 

- Avizul comisiei de specialitate specialitate pentru  activitati social-culturale, 
invatamant, sanatate, familie si protectia copilului pentru avizarea proiectului de hotarare; 

- Avizul pentru legalitate dat de secretarul comunei proiectului de hotarare; 
 In conformitate cu prevederile art.4, alin1, ale art.13 lit. “a” si art.14, lit. “a” din 
Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiillor, modificata si completata ulterior 
si ale Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.21/2004 privind Sistemul National 
de Management al Situatiilor de Urgenta, cu modificarile si completarile ulterioare; 
            In temeiul prevederilor art.36, alin.(2) , lit.”d” si alin.(6), lit.”a” , punct 8,alin.(9) coroborat 
cu alin .(1)  litera “b’ si ale art. 115 alin(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 , privind administratia 
publica locala , republicata, 

 
                                                            H O T A R A S T E : 
 

Art. 1. Se aproba actualizarea  “Planului  de analiza si acoperire a riscurilor din 
comuna Crucea, judetul Constanta” , conform anexei nr.1 ce face parte integranta din 
prezenta hotarare. 

Art. 2.Secretarul comunei Crucea, judetul Constanta , va comunica prezenta hotarare 
Institutiei Prefectului- Judetul Constanta si autoritatilor interesate. 

 
                Prezenta hotarare a fost aprobata cu numar de ___voturi pentru, 
___impotriva si ___ abtineri. 
 
Crucea -26.03.2015 

 
Presedinte de sedinta ,                                                            Contrasemneaza, 

         Iosif Dobrin                                                                             SECRETAR, 

                                                                                     Reveicuta GURGU 



 
 

REFERAT DE SPECIALITATE 
privind  Proiectului de Hotărâre   pentru aprobarea ,, Actualizarea 
Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor pe teritoriul comunei 

Crucea  
 

 

 

 Avănd în vedere prevederile art. 6. alin. (1) şi (2),   conform căreia 

Planul de Analiză şi de Acoperire a Riscurilor, în continuare PAAR,  se 

întocmesc de Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă şi se aprobă de 

Consiliul Local. PAAR se întocmesc şi se aprobă în termen de maximum 60 

de zile  de la aprobarea de către Prefect  a schemei cu riscurile teritoriale din 

UAT, şi se actualizează la fiecare început de an  sau ori de căte ori apar alte 

riscuri decăt cele analizate sau modificări în organizarea structurilor care, 

potrivit legii, au atribuţii ori asigură funcţii de sprijin privind prevenirea şi 

gestionarea situaţiilor de urgenţă în profil territorial. 

Avănd în vedere art. 13. alin (a) din Legea nr. 307, art. 14. alin. (a) din 

Ordinul 163/2007,   iniţiativa Primarului comunei Hodod, D-ul Balog 

Francisc privind actualizarea PAAR,  propun spre aprobare Proiectul de 

Hotărâre initiat. 
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Expunere de motive 
privind  Proiectul de Hotărâre   pentru actualizarea Planului de Analiză 

şi Acoperire a Riscurilor pe teritoriul comunei Crucea, judetul 
Constanta 

 
 

Avănd în vedere prevederile art. 6. alin. (1) şi (2),   conform căreia 

Planul de Analiză şi de Acoperire a Riscurilor, în continuare PAAR,  se 

întocmesc de Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă şi se aprobă de 

Consiliul Local. PAAR se întocmesc şi se aprobă în termen de maximum 60 

de zile  de la aprobarea de către Prefect  a schemei cu riscurile teritoriale din 

UAT, şi se actualizează la fiecare început de an  sau ori de căte ori apar alte 

riscuri decăt cele analizate sau modificări în organizarea structurilor care, 

potrivit legii, au atribuţii ori asigură funcţii de sprijin privind prevenirea şi 

gestionarea situaţiilor de urgenţă în profil territorial. 

Avănd în vedere art. 13. alin (a) din Legea nr. 307, art. 14. alin. (a) din 

Ordinul 163/2007,    

 În conformitate cu prevederile   art.63 alin.(5),  lit.”f” din Legea 

nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi 

completată  propun spre aprobare  prezentul Proiect de Hotărâre. 

 
 
 
 
                                                                                     

                                                   PRIMAR, 

                                        GHEORGHE FRIGIOI 

 
 


