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 VIZAT,                                                                                                                                  

                                                                                                SECRETAR, 

PROIECT                  Crăciun Adrian 

     

HOTARARE  

pentru aprobarea  Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor  

pentru comuna Cozma, judeţul Mures 

 

 

Ormenisan Petru – Primarul comunei cozma, judetul Mures; 

Analizând Referatul de aprobare a primarului nr. 424/09.03.2021, precum şi raportul 

întocmit de Conţiu Dorin în calitate de responsabil SVSU,  nr. 424/1/09.03.2021., prin care se 

propune  aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a riscurilor pentru comuna Cozma; 

Având avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Cozma; 

În conformitate cu art. 4 alin. (3) şi alin. (4) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea 

împotriva incendiilor şi art. 6 şi art. 7 din Ordinul nr. 132/2007 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; 

In temeiul prevederilor art. 129, alin. 7, lit h, ale art. 139,alin. 1, coroborate cu ale art. 

196 alin. (1) lit.a) , din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. – Se aprobă  Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor pentru comuna Cozma, 

conform anexei 1. Care face parte integranta la prezenta hotărâre  

Art.2. – Primarul comunei Cozma şi dl. Conţiu Dorin în calitate de responsabil SVSU 

va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri. 

   Art.3.  Prezenta hotărâre se comunică : 

- Instituţiei-Prefectului judeţului Mureş 

- Primarului comunei Cozma,  

- Responsabil SVSU Cozma 

- Afişare, 

 

 

INIŢIAT, 

PRIMAR, 

Ormenisan Petru 
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Nr. 424/09.03.2021 

 

 

Referat de aprobare 

privind actualizarea Planului de Analiză şi Acoperire a riscurilor pentru comuna Cozma  

 

 

 

În conformitate cu art. 4 alin. (3) şi alin. (4) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea 

împotriva incendiilor:  

„(3) Metodologia de elaborare şi structura-cadru a planului de analiză şi acoperire a 

riscurilor se aprobă prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor şi se publică în 

Monitorul Oficial al României, Partea I. 

(4) Prefecţii, primarul general al municipiului Bucureşti şi primarii asigură, după caz, 

elaborarea planurilor de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul unităţilor administrativ-

teritoriale pe care le reprezintă.”  

În acest sens a fost iniţiat proiectul de hotărâre alăturat care propune actualizarea Planului 

de Analiză şi Acoperire a riscurilor pentru comuna Cozma. 

 

 

PRIMAR, 

Ormenişan Petru 
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Nr. 424/1/09.03.2021 

 

RAPORT 

privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a riscurilor pentru comuna Cozma  

 

 

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 132/2007 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, şi anume: 

„Art. 6 – (1) Planurile de Analiză şi Acoperire a Ricurilor se întocmesc de comitetul 

judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă, respectiv de comitetele locale 

pentru situaţii de urgenţă şi se aprobă de consiliul judeţean, respectiv de consiliile locale, 

corespunzător unităţilor administrativ-teritoriale pe care le reprezintă. 

(2) Planurile de Analiză şi Acoperire a Ricurilor se întocmesc şi se aprobă în termen de 

maximum 60 de zile de la aprobarea de către prefect a Schemei cu riscurile teritoriale din 

unitatea administrativ-teritorială, elaborată de inspectoratul judeţen pentru situaţii de 

urgenţă, şi se actualizează la fiecare început de an sau ori 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. 

Art. 7 – (1) Prefecţii şi primarii răspund de asigurarea condiţiilor necesare elaborării 

Planului de Analiză şi Acoperire a Ricurilor.” 

In temeiul prevederilor art. 129, alin. 7, lit h, ale art. 139,alin. 1, coroborate cu ale art. 

196 alin. (1) lit.a) , din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

 

Având în vedere cele prezentate  propun adoptarea de către Consiliul Local al comunei 

Cozma a unei hotărâri privind actualizarea Planului de Analiză şi Acoperire a riscurilor pentru 

comuna Cozma, prin care să se aprobe  Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor pentru 

comuna Cozma,  conform proiectului de hotărâre iniţiat de primarul comunei Cozma în acest 

sens. 

 

 

Responsabil SVSU 

Contiu Dorin 

 

 

 

 


