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    HOTĂRÂREA  Nr. 27 / 24.07.2018  
privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor Teritoriale din comuna 

APA. 
 Consiliul Local al comunei Apa, judeţul Satu Mare, întrunit în şedinţă ordinară în 
data de 24.07.2018. 
 Având în vedere: 
-  prevederile art.4 alin.1, ale art.13 lit.a) din Legea nr.307/2006 – privind apărarea 
împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare,  dispoziţiile Legii 
nr.481/2004 – privind protecţia civilă, modificată şi completată prin Legea nr.212/2006 şi 
ale OUG nr.21/2004 – privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de 
Urgenţă, 
- prevederile art.7, lit. q din H.G. nr. 1579 / 08.12.2005 privind aprobarea Statutului 
personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare. 
 În conformitate cu prevederile art.45 , alin.1, art.115, alin.1, lit.b) din Legea nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind administraţia 
publică locală. 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art.1.Se aprobă Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor în domeniul protecţiei 
civile al comunei APA, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2.Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de primarul comunei 
Apa şi d-ul Bonta Sergiu Ionuț, consilier cu atributii in domeniul „Situatii de Urgenta” .  
 Art.3.Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului – Jud.Satu Mare 
- ISU „Someş” Satu Mare 
- Se aduce la cunăştinţă cetăţenilor comunei prin afişare şi publicate pe site-ul 

instituţiei. 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea  prevederilor art.45, respectiv 

ale art.98 din Legea nr.215/2001, republicata cu modificările şi completarile ulterioare. 

Nr. consilieri în funcţie: 11,  Nr. consilieri prezenţi: 10,  Nr.consilieri absenţi: 1, Voturi 
pentru: 10,  Voturi împotrivă: 0, Abţineri: 0. 

Președinte de ședință                                                              
    Olari Delia-Angela 

 
    Contrasemnează 
 Secretar UAT 
     Moldovan Vasile 
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Nr. 710 din  19.06.2018 
 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor teritoriale din comuna 

Apa. 

 
 
 
Domnilor consilieri, 
 
        Având în vedere prevederile Legii 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, 
respectiv art. 13 lit.a), printre obligaţiile consiliului local se numără şi aprobarea anuală a 
Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor pentru unitatea administrativ-teritorială pe 
care o reprezintă şi stabilirea resurselor necesare pentru aplicarea acestuia. 
 
 
       În acest sens am iniţiat acest proiect de hotărâre pe care îl supun dezbaterii 
consiliului local spre aprobare, cu precizarea că respectă prevederile legale în materie si 
interesele comunitatii. 
   

 
 

Apa la 19.06.2018 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMAR  
 

Trandafir Vasile Radu 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

Nr. 711 din 19.06.2018 
 

 
referitor la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE Nr. 709 din 19.06.2018 

 
 

   Analizând proiectul de hotărâre menţionat şi expunerea de motive nr. 710 din   
19.06.2018 precum şi prevederile actelor normative în vigoare, respectiv: 

- Legea nr. 307/2006- privind apărarea împotriva incendiilor 
                -art.4 alin. 1) 
                -art. 13 lit. a) 
-    Legea nr. 481/2004- privind protecţia civilă 
-    Ordinul M.A.I. 1184/2006 privind organizarea și asigurarea activității de 
evacuare în situații de urgență; 
-    H.G. 547/2005 privind strategia Națională de Protecție Civilă 
-    OUG nr. 21/2004  -privind Sistemul Naţional de Management al                      
Situaţiilor de Urgenţă, adoptarea unei hotărâri în acest sens este necesară. 

 Planul de analiză și acoperire a riscurilor este de o importanță ridicată, cuprinzând 
riscurile potențiale identificate la nivelul comunei Apa, precum și măsurile, acțiunile și 
resursele necesare pentru managementul acestora.  
            Se urmărește o cunoaștere a tuturor sarcinilor și atribuțiilor ce le revin fiecăruia 
dintre factorii implicați pe timpul și după apariția unor situații de urgență. 
 
 

În consecinţă: 
 

propun: 
 
 
adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză şi 
Acoperire a Riscurilor teritoriale din comuna Apa, în forma prezentată. 
 
 
 
 

Consilier 
 

BONTA SERGIU IONUȚ 
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RAPORTUL  COMISIEI  DE  SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor 

Teritoriale din comuna APA. 

 

 
 Comisia de specialitate din domeniul: activitati economico-financiare; 
invatamant, sanatate si familie; protectie copii; activitati social-culturale,culte; numita 
Comisia I, de  pe lângă Consiliul Local al comunei APA. 
 Privind spre avizare : 

- proiectul de hotarare mai sus amintit , 
- raportul compartimentului de resort, 

Analizand documentele prezentate,  în temeiul art.45 si art.54, alin.4, din Legea 
nr.215/2001,  republicata, cu modificările şi completările ulterioare, privind administratia 
publica locala, Comisia acorda  

 
AVIZ FAVORABIL 

 
Documentelor prezentate si propune prezentarea lor, în plenul consiliului local, spre 
dezbatere şi analiză în vederea adoptării hotararii de aprobare. 
 
 

APA la data  
 
 
COMISIA 
 
Nagy Iosif  _____________________________ 
 
Blaga Luminiţa-Gabriela___________________ 
 
Olari Delia-Angela_______________________ 
 
Bonta Dorel_____________________________ 
 
Ghiran Ciprian-Florin _____________________ 
 
 


