
 

      R O M Â N I A                                                                          

    JUDEŢUL BÂRA                                                                      

    COMUNA BÂRA                                                         

CONSILIUL LOCAL  BÂRA 

Nr. 

 

P R O I E C T  D E  H O T Ă R Â R E 

privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a 

riscurilor ( PAAR) în comuna BÂRA pe anul 2023 

Consiliul Local al comunei BÂRA, judeţul NEAMȚ. 

 

  Având în vedere: 

 Referatul de aprobare nr.581/16.02.2023, a primarului comunei Bâra precum și 

raportul de specialitate nr.582/16.02.2023, prin care se propune actualizarea 

Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor (PAAR) în comuna Bâra pe anul 

2023; 

- prevederile Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incediilor 

- prevederile OMAI nr.137/2007 pentru aprobarea metodologiei de elaborarre 

a Planului de Analisză și Acoperire a Riscurilor în situații de urgență 

- prevederile OMAI nr. 1184/2006 privind organizarea și asigurarea activității 

de evacuare în situații de urgență 

- HG nr.557/2003 privind managementul situațiilor de urgență 

 

În temeiul dispozițiilor: OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 

Secțiunea 3; Mandatul, rolul și atribuțiile consiliului local, art.129, alin.(1), 

alin.(2), lit.d), lit.h) precum și art.196, ”Tipurile de acte administrative” 

alin.(1), lit.a; 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor 

(PAAR) în comuna Bâra pe anul 2023.  

Art. 2. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspund: 

- primarul comunei Bâra prin Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență.  

Art. 3. - La data intrării în viguare a pezentei hotărâri, orice dispoziții contrare 

își ăncetează valabilitatea 

Art. 4  Secretarul general al Comunei Bâra va comunica și înainta prezenta 

hotărâre SVSU din cadrul Primăriei Bâra precum și autoritățile și persoanelor 

interesate 

 

Iniţiator:                                                                     Avizat pentru legalitate        

PRIMAR                                                                    SECRETAR GENERAL     

Ec. PETRARU DĂNUȚ                                                  DANCĂ MARIA   



    R O M Â N I A  

JUDEŢUL NEAMȚ 

  COMUNA BÎRA 

 

Nr.581/16.02.2023 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

privind actualizarea Planului de analiză şi 

acoperire a riscurilor ( PAAR) în COMUNA BÂRA pe anul 2023 

         

 

        

 

     În conformitate cu: 

1. Ordinul Ministerului Administrației și Internelor nr.132 din 29 ianuarie 

2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborarea a Planului de analiză și 

acoperire a riscurilor și a Structurii cadru a Planului de analiza si 

acoperire a ricurilor, 

Ordinul Ministrului Administratiei si Internelor nr.75 din 27 iunie 2019 

Pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind structura 

organizatorica si dotarea serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta 

2. Hotararea Guvernului României nr.642 din 29 iunie 2005 petru aprobarea 

Criteriilor de clasificare a unitatilor administrative-teritoriale, institutiilor 

publice si operatorilor economici din punct de vedere al protectiei civile, 

in fiunctie de tipurile de ricuri specifice, 

3. Legea nr.481/2004 privind protectia civila, cu modificarile si completarile 

ulterioare, 

4. Legea nr307/2006 privind apararea impotriva incendiilor cu modificarile 

si completarile ulterioare, 

Propun promovarea spre aprobarea Consiliului Local al proiectului de 

hotarare privind actualizarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor 

din zona de competenta a Comitetului Local pentru situatii de urgenta al 

comunei Bara pentru anul 2023  

 

 

 

P R I MAR  

Ec. PETRARU DĂNUȚ 

 

 



    R O M Â N I A  

JUDEŢUL NEAMȚ 

  COMUNA BÎRA 

 

Nr.582/16.02.2023 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind actualizarea Planului de analiză şi 

acoperire a riscurilor ( PAAR) în COMUNA BÂRA pe anul 2023 

 

       Subsemnatul Simon Andrei, având funția de Șef SVSU, în cadrul primăriei 

comunei Bâra, județul Neamț, în conformitate cu: 

1. Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr.132 din 29 ianuarie 

2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de Analiză și 

Acoperire a Riscurilor și a structurii – cadru Planului de Analiză și 

Acoperire a Riscurilor; Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr. 

75 din 27 iunie 2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind 

structura organizatorică și dotarea serviciilor voluntare pentru situații de 

urgență; 

2. Hotărârea Guvernului României nr.642 din 29 iunie 2005 pentru 

aprobarea Criteriilor de clasificare a unităților administrativ teritoriale, 

instituților publice și operatorilor economici din punct de vedere al 

protecției civile, în funție de tipurile de risc specifice; 

3. Legea nr.481/2004 privind protecția civilă, cu modificările și completările 

ulterioare; 

4. Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările 

și completările ulterioare, 

     Propun inițierea unui proiect de hotărâre al Consiliului Local Bâra 

privind aprobarea actualizării Planului de Analiză și Acoperire a 

Riscurilor din zona de competeță a Comitetului Local pentru Situații de 

Urgență al comunei Bâra pentru anul 2023. 

    Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor, denumit în continuarie 

PAAR, cuprinde riscurile potențiale identificate la nivelul unităților 

administrativ teritoriale, măsurile, acțiunile și resursele necesare pentru 

managementul riscurilor respective. 



       Scopurile PAAR sunt de a asigura cunoașterea de către toți factorii 

implicați a sarcinilor și atribuțiilor ce le revin premergător pe timpul și 

după apariția unei situații de urgență, de a crea un cadru unitar și coerent 

de acțiune pentru prevenirea și gestionarea riscurilor generatoare de 

situații de urgență. 

 

 

 

    Șef SVSU 

SIMON ANDREI      


