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MUNICIPIUL VULCAN 

PRIMAR 

Nr. ………………….. 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor  

actualizat 

 

 

 Prin  Ordinul M.A.I. nr. 132/ 29.01.2007, a fost aprobată „ Metodologia  de elaborare 

şi structura – cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor”, fiind  stabilite 

scopurile,obiectivele,răspunderile, precum şi principalele elemente şi etape de parcurs care  

trebuie avute în vedere la elaborarea planului . 

 Planul de analiză şi acoperire a riscurilor ( PAAR), cuprinde riscurile potenţiale 

identificate la nivelul unităţilor administrativ -  teritoriale, măsurile, acţiunile şi resursele 

necesare pentru managementul riscurilor respective. 

 La art. 6 alin.(1) este stipulat faptul că Planul de analiză şi acoperire a riscurilor se 

întocmeşte de către Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă şi se aprobă de Consiliul 

Local, urmând a fi pus la dispoziţia secretariatelor tehnice permanente ale Comitetelor 

Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă. Se actualizează de câte ori apar alte riscuri decât 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 teritorial. 

Se actualizează ori de câte ori apar alte riscuri decât cele analizate sau modificări în 

organizarea structurilor care, potrivit legii, au atribuţii privind prevenirea şi gestionarea 

situaţiilor de urgenţă. Având în vedere modificările survenite în conducerea unor instituţii 

publice şi agenţi economici de pe raza municipiului Vulcan este necesară actualizarea 

Planului de analiză şi acoperire a riscurilor.  

 Planul de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul municipiului Vulcan este structurat 

pe un număr de 6 (şase) capitole în care se face o prezentare pe secţiuni a caracteristicilor 

unităţii administrativ-teritoriale , documentele informaţiile şi datele necesare întocmirii 

acestui plan fiind puse la dispoziţie de către operatorii economici , instituţiile publice şi alte 

structuri . 

 Anexele 1 şi 2 fac parte integrantă din Planul de analiză şi acoperire a riscurilor fiind 

conform cu modelele Ordinului M.A.I. nr.132/2007 şi se referă la lista autorităţilor  şi 

factorilor care au responsabilităţi în analiza şi acoperirea riscurilor, respectiv atribuţiile 

autorităţilor şi responsabililor cuprinşi în PAAR; anexele 3,4,5,6,7 cuprind date specifice 

unităţii administrativ - teritoriale a municipiului Vulcan. 

 Potrivit Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală , republicată, art.63, 

alin.5, lit. „b” , primarul ia măsuri pentru prevenirea şi , după caz, gestionarea situaţiilor de 

urgenţă. 

 Faţă de cele expuse mai sus, propun Consiliului local spre dezbatere şi aprobare 

proiectul de hotărâre. 
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