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PROIECT DE  HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor Comuna Domnești 

 
Consiliul Local al Comunei Domnești județul Ilfov 

 
Având în vedere 

• Expunerea de motive a Primarului; 
• Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor Comuna Domnești întocmit de S.C. Protect Fire 

Consulting S.R.L., conform contract de prestări servicii nr. 20824/02.11.2015; 
• Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Domneşti; 
• Prevederile art. 13 lit. a) și art. 14 lit. a) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor; 
• Prevederile art. 10 lit.d) din Legea nr. 481/2004 privind protecția împotriva incendiilor 

(republicată); 
• Prevederile O.M.A.I. nr. 132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare și a Structurii-

cadru a Planului de analiză și acoperire a riscurilor; 
• Prevederile HG nr. 642/2005 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unităților 

administrativ-teritoriale ale instituțiilor publice și operatorilor economici din punct de vedere al 
protecției civile în funcție de tipurile de riscuri specifice; 

 
În temeiul art. 36 (1) și (9) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală 

republicată cu modificările și completările ulterioare,     
 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1  – Se aprobă Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor Comuna Domnești, conform 

Anexei care face parte integrată din prezenta hotărâre. 
 
Art. 2  – Primarul Comunei Domneşti, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 
 
Art. 3  – Comunicarea și aducerea la cunoștință publică se vor face conform competențelor 

prin grija secretarului Primăriei Comunei Domnești. 
 

 
Ini ţiator, 
Primar 

Ghiță Ioan-Adrian 
 
 

 
 
 
 

Avizat pentru legalitate, 
                                                                                                                       /Secretar   

                                                                                                                      Cojocaru Bogdan-Marius 
 
 



 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
                                                 

privind Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea ,,Planului de Analiză și Acoperire a 
Riscurilor Comuna Domnești’’ 

 
 

 
Având în vedere:  

• prevederile art. 14 lit. a) din Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor ,,Primarul 
asigură elaborarea planului de analiză și acoperire a riscurilor și aplicarea acestuia’’;  

• prevederile art. 13 lit. a)din Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor ,,Consiliul 
local aprobă planul de analiză  și acoperire a riscurilor, pentru unitatea administrativ-
teritorială pe care o reprezintă, stabilește resursele necesare pentru aplicarea acestuia și îl 
transmite inspectoratului în raza căruia funcționează’’; 

• prevederile art. 10 lit. d) din Legea 481/2004 privind protecția împotriva incendiilor, 
republicată ,,Organizarea protecției civile la nivelul unităților administrativ-teritoriale, al 
instituțiilor publice, al operatorilor economicii și al organizațiilor neguvernamentale se 
realizează în raport cu clasificarea acestora din punct de vedere al protecției civile și constă 
în: d) întocmirea planurilor de analiză și de acoperire a tipurilor de riscuri în teritoriul de 
competență sau în domeniul de activitate’’; 

• prevederile O.M.A.I. nr.132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare și a Structurii-
cadru a Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor; 

• prevederile H.G. nr.642/2005 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unităților 
administrativ-teritoriale ale instituției publice și operatorilor economici din punct de vedere al 
protecției civile în funcție de tipurile de riscuri specifice, 

 
       În conformitate cu prevederile art. 63 alin.(5) lit. f) din Legea nr. 215/2001 privind administrația 
locală, republicată, modificată, și completată propun spre dezbatere și aprobare prezentul Proiect de 
Hotărâre. 
 
 
 

PRIMAR, 
Ghiță Ioan-Adrian 

    
 
 


