
R O M Â N I A 

JUDEŢUL BÂRA 

COMUNA BÂRA 

CONSILIUL LOCAL  BÂRA 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  nr.5/ IANUARIE 2022 

privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor în comuna Bâra,județul 

Neamț pentru anul 2022 
Consiliul local al comunei Bâra, întrunit în şedinţa ordinară din data de………….2022;  

Având în vedere; 

 - referatul de aprobare al primarului comunei Bâra, în calitate de iniţiator, înregistrat sub 

nr.231/21.01.2022, raportul de specialitate al compartimentului de resort înregistrat sub 

nr.232/21.01.2022; 

 În conformitate cu prevederile:  

 art.6 alin.(1) - (2) din Anexa nr.1, la O.M.A.I.Nr.132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare 

a Planului de analiza şi acoperire a riscurilor si a Structurii-cadru a Planului de analiza si acoperire a 

riscurilor;  

 art. 13 lit. a) din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi 

completările ulterioare ;  

 art.3,alin.(1), lit.a( și art.10 , lit. d) din Legea nr.481/2004 privind Protecţia civila, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

 art.14, alin.(2) din H.G. nr. 1492 /2004 privind principiile de organizare, funcţionarea si atribuţiile 

serviciilor de urgenta profesioniste, cu modificările ulterioare,  

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

În baza prevederilor art.129, alin. (7) lit.h) din O.U.G nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

În temeiul prevederilor art.139, alin.(1) și prevederile art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G nr. 57 / 2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;  

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art.1. –(1) Se actualizează Planul de analiză şi acoperire a riscurilor (PAAR) al comunei 

Bâra,județul Neamț pentru anul 2022, potrivit Anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre și se anexează la aceasta. 

             (2) Planul-propriu de analiză și acoperire a riscurilor pe raza comunei Bâra cuprinde 

riscurile potențiale identificate la nivelulComunei Bâra,măsurile,acțiunile și resursele necesare 

pentru managementul riscurilor respective. 

Art.2. - Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează: Primarul 

comunei Bâra , Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă, prin Serviciul Voluntar pentru 

Situaţii de Urgenţă Bâra.  

Art.3.- Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Bâra, 

în termenul prevăzut de lege,  

                                            -Primarului comunei Bâra,  

                                            -Instituţiei Prefectului judeţului Neamț,  
                                                - Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,PETRODAVA” ;  

                                                - Compartimentului Situaţii de Urgenţă și se publică pe site-ul : 

www.bira.ro, prin afişare la avizierul Primăriei Bâra, 

 

  Iniţiator proiect                                                             Avizat pentru legalitate  

PRIMAR ,                                                                        Secretar general UAT Bâra 



R O M Â N I A  

JUDEŢUL NEAMȚ 

  COMUNA BÂRA 
Nr.232 din 21.01.2022 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării Planului de analiză și acoperire a 

riscurilor al Comunei Bâra, Județul Neamț, pe anul 2022 

 

       Subsemnatul, SIMON ANDREI– Șeful Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență - 

SVSU Bâra, văzând: 

 Referatul de aprobare înregistrat cu nr.231 din 21.01.2022, elaborat de Primarul Comunei 

Bâra, prin care se propune Consiliului Local al Comunei Bâra adoptarea unei hotărâri 

privind aprobarea actualizării Planului de analiză și acoperire a riscurilor al Comunei Bâra, 

Judeţul Neamț, pe anul 2022, 

 Hotărârea Consiliului local al comunei Bâra nr.13 din 27.04.2018 privind  aprobarea 

Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al comunei Bâra, judeţul Neamț, 

 Hotărârea Consiliului Local al Comunei Bâra nr.22 din 23.04.2021  pentru aprobarea 

actualizării Planului de analiză și acoperire a riscurilor al Comunei Bâra, Judeţul Neamț, pe 

anul 2021, 

și analizând prevederile: 

 Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ: 

o art.129 alin.(1) - Consiliul local are initiativa si hotaraste, in conditiile legii, in toate 

problemele de interes local, cu exceptia celor care sunt date prin lege in competenta 

altor autoritati ale administratiei publice locale sau centrale,  

o art.129 alin.(2) lit.d) - Consiliul local exercita atributii privind gestionarea 

serviciilor de interes local,  

o art.129 alin.(7) lit.h) - In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. d), 

consiliul local asigura, potrivit competentei sale si in conditiile legii, cadrul necesar 

pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind situatiile de urgenta,  

o art.155 alin.(1) lit.d) - Primarul îndeplineste atributii privind serviciile publice 

asigurate cetatenilor, de interes. 

 Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă republicată: 

o art.1. alin.(1) - Protectia civila este o componenta a sistemului securitatii nationale 

si reprezinta un ansamblu integrat de activitati specifice, masuri si sarcini 

organizatorice, tehnice, operative, cu caracter umanitar si de informare publica, 

planificate, organizate si realizate potrivit prezentei legi, in scopul prevenirii si 

reducerii riscurilor de producere a dezastrelor, protejarii populatiei, bunurilor si 

mediului impotriva efectelor negative ale situatiilor de urgenta, conflictelor armate 

si inlaturarii operative a urmarilor acestora si asigurarii conditiilor necesare 

supravietuirii persoanelor afectate, 

(2) Activitatea de protectie civila este de interes national, are caracter permanent si 

se bazeaza pe indeplinirea obligatiilor ce revin, potrivit prezentei legi, autoritatilor 

administratiei publice centrale si locale, celorlalte persoane juridice de drept public 

si privat romane, precum si persoanelor fizice, 



o art.25. - Consiliile judetene, Consiliul General al Municipiului Bucuresti, consiliile 

locale ale municipiilor, oraselor si comunelor si consiliile locale ale sectoarelor 

municipiului Bucuresti au urmatoarele atributii principale: .................  

a) aproba planurile anuale si de perspectiva pentru asigurarea resurselor umane, 

materiale si financiare destinate prevenirii si gestionarii situatiilor de urgenta.  

 O.M.A.I. nr. 132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiza si 

acoperire a riscurilor si a Structurii-cadru a Planului de analiza si acoperire a riscurilor: 

o art. 2. - Planul de analiza si acoperire a riscurilor, denumit in continuare PAAR, 

cuprinde riscurile potentiale identificate la nivelul unitatilor administrativ-

teritoriale, masurile, actiunile si resursele necesare pentru managementul riscurilor 

respective, 

o art. 6. alin.(1) - PAAR se intocmesc de comitetul judetean/al municipiului 

Bucuresti pentru situatii de urgenta, respectiv de comitetele locale pentru situatii de 

urgenta si se aproba de consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului 

Bucuresti, respectiv de consiliile locale, corespunzator unitatilor administrativ-

teritoriale pe care le reprezinta.  

(2) PAAR se intocmesc si se aproba in termen de maximum 60 de zile de la 

aprobarea de catre prefect a Schemei cu riscurile teritoriale din unitatea 

administrativteritoriala, elaborata de inspectoratul judetean/al municipiului 

Bucuresti pentru situatii de urgenta, si se actualizeaza la fiecare inceput de an sau 

ori de cate ori apar alte riscuri decat cele analizate sau modificari in organizarea 

structurilor care, potrivit legii, au atributii ori asigura functii de sprijin privind 

prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta in profil teritorial.  

Luând în considerare că de la data actualizării Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor 

(PAAR) al Comunei Bâra, Judeţul Neamț, pe anul 2022, prin Hotărârea Consiliului local al 

comunei Bâra nr.22  din  23.04.2021, au intervenit modificări propun, actualizarea unor secțiuni 

la Planul de analiză și acoperire a riscurilor al Comunei Bâra, Judeţul Neamț. 

Față de elementele prezentate, în temeiul art.136 alin.(1) coroborate art.139 alin.(1) și alin.(2) 

lit.a) şi art.196 alin.(1) lit.a) teza întâi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, constat că proiectul de 

hotărâre propus pentru aprobarea actualizării Planului de analiză și acoperire a riscurilor al 

Comunei Bâra, Judeţul Neamț, pe anul 2022 nu contravine legii nici prin conţinut, nici prin 

redactare, îndeplinind cerinţele de legalitate, că acesta îndeplineşte cerinţele de oportunitate şi 

necesitate și propun Consiliului Local al Comunei Bâra adoptarea unei hotărâri privind 

aprobarea actualizării Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al  Comunei Bâra, 

Judeţul Neamț pe anul 2022. 

 

Sef SVSU, 

SIMON ANDREI 

 



R O M Â N I A  

JUDEŢUL NEAMȚ 

  COMUNA BÂRA 
Nr.231 din 21.01.2022 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

privind actualizarea Planului de analiză şi 

acoperire a riscurilor ( PAAR) în COMUNA BÂRA pe anul 2022 
       

       Planul de analiză şi acoperire a riscurilor, denumit în continuare PAAR, cuprinde riscurile 

potenţiale identificate la nivelul comunei Bâra, acţiunile şi resursele necesare pentru 

managementul riscurilor respective.  

Scopurile PAAR sunt de 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, de a crea 

un cadru unitar şi coerent de acţiune pentru prevenirea şi gestionarea riscurilor generatoare de 

situaţii de urgenţă şi de a asigura un răspuns optim în caz de urgenţă, adecvat fiecărui tip de risc 

identificat.  

Obiectivele PAAR sunt:  

a)- 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;  

b)- amplasarea şi dimensionarea unităţilor operative şi a celorlalte forţe destinate asigurării 

funcţiilor de sprijin privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă;  

c)- stabilirea concepţiei de intervenţie în situaţii de urgenţă şi elaborarea planurilor operative;  

d)- alocarea şi optimizarea forţelor şi mijloacelor necesare prevenirii şi gestionării situaţiilor de 

urgenţă.  

Responsabilităţile privind analiza şi acoperirea riscurilor revin tuturor factorilor care, potrivit 

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

urgenţă în profil teritorial.  

Actualizarea planului constă în modificările care se aduc anual la capitolele existente ale 

planului cu date concrete de la sfârşitul anului 2021, date obţinute de la Direcţia Judeţeană de 

Statistică a Judeţului NEAMȚ.  

Având în vedere aceste considerente se impune şi actualizarea listei autorităţilor şi factorilor cu 

responsabilităţi în analiza şi acoperirea riscurilor în comuna Bâra, listă care face parte integrantă 

din plan.  

În contextul celor de mai sus propun plenului Consiliului Local Bâra dezbaterea proiectului de 

hotărâre în forma prezentată.  

Invoc în susţinerea propunerii mele prevederile art. 4 alin. 2 din Legea nr. 307/2006 privind 

apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului nr. 

132/2007 al Ministrului Administraţiei şi Internelor pentru aprobarea Metodologiei de 

elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză 

şi acoperire a riscurilor.  

 

P R I MAR  

Ec. PETRARU DĂNUȚ 

 


