
 

 

R O M Â N I A 

J U D E Ţ U L  S U C E A V A 

C O M U N A   F R Ă T Ă U Ţ I I   N O I 

C O N S I L I U L  L O C A L 

 
 

 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor-PAAR pentru anul 2017 la nivelul 

comunei Frătăuții Noi, judeţul Suceava  

 

 
 Consiliul local al comunei Frătăuții Noi, judeţul Suceava;  

 Având în vedere : 

  

 - Expunerea de motive prezentată de domnul Ștreangă Gheorghe, primar al comunei Frătăuții Noi, 

judeţul Suceava , nr. 904 din 03.02.2017; 

- Raportul  Compartimentului financiar- contabil, achiziţii publice, urbanism şi amenajarea teritoriului, 

nr. 905 din 03.02.2017;  

- Raportul Comisiei de specialitate  nr. _____ din 22.03.2017 ; 

-Ordinul nr. 132/2007, pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză și acoperire a 

riscurilor și a Structurii cadru a Planului de analiză și acoperire a riscurilor; 

 - art. 10 lit. (d), art. 25, art. 27 din Legea 481/2004 republicată, privind protecția civilă; 

- Adresa Inspectoratului Pentru Situații de Urgență- Suceava, nr. 4100482 din 18.01.2017; 

 În conformitate cu prevederile art. 14, punctul 2 din H.G. nr. 1492/2004 privind principiile de 

organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste, ale art. 13, lit. “a” din Legea nr. 

307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, ale art. 6 din Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor 

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 art. 10 lit. “d” din Legea nr. 481/2004 privind 

protecţia civilă, republicată. 

În temeiul art. 36 alin. (1) lit. “d”, alin. (6), lit “a” şi al art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă Planul de analiză şi acoperire a riscurilor-PAAR pentru anul 2017 la nivelul comunei 

Frătăuții Noi, judeţul Suceava , conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Prezentul  Plan  de analiză şi acoperire a riscurilor-PAAR la nivelul comunei Frătăuții Noi, judeţul 

Suceava  pentru anul 2017 se va transmite Şefului Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Suceava pentru 

avizare.  

Art.3. Primarul comunei Frătăuții Noi, judeţul Suceava,  va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

 

              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                            CONTRASEMNEAZĂ 

                         Vasile Olari                                                           SECRETARUL  COMUNEI                                                                                                                  

                                                                                                            Oltea-Rodica MOISUC 
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R O M Â N I A 

J U D E Ţ U L  S U C E A V A 

C O M U N A   F R Ă T Ă U Ţ I I   N O I 

P R I M A R 

 
  

                                                                                                                                   PROIECT 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor-PAAR pentru anul 2017 la nivelul 

comunei Frătăuții Noi, judeţul Suceava  

 

 

 
 Consiliul local al comunei Frătăuții Noi, judeţul Suceava;  

 Având în vedere : 

  

 - Expunerea de motive prezentată de domnul Ștreangă Gheorghe, primar al comunei Frătăuții Noi, 

judeţul Suceava , nr. 904 din 03.02.2017; 

- Raportul  Compartimentului financiar- contabil, achiziţii publice, urbanism şi amenajarea teritoriului, 

nr. 905 din 03.02.2017;  

- Raportul Comisiei de specialitate  nr. _____ din 22.03.2017 ; 

-Ordinul nr. 132/2007, pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză și acoperire a 

riscurilor și a Structurii cadru a Planului de analiză și acoperire a riscurilor; 

 - art. 10 lit. (d), art. 25, art. 27 din Legea 481/2004 republicată, privind protecția civilă; 

- Adresa Inspectoratului Pentru Situații de Urgență- Suceava, nr. 4100482 din 18.01.2017; 

 În conformitate cu prevederile art. 14, punctul 2 din H.G. nr. 1492/2004 privind principiile de 

organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste, ale art. 13, lit. “a” din Legea nr. 

307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, ale art. 6 din Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor 

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 art. 10 lit. “d” din Legea nr. 481/2004 privind 

protecţia civilă, republicată. 

În temeiul art. 36 alin. (1) lit. “d”, alin. (6), lit “a” şi al art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă Planul de analiză şi acoperire a riscurilor-PAAR pentru anul 2017 la nivelul comunei 

Frătăuții Noi, judeţul Suceava , conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Prezentul  Plan  de analiză şi acoperire a riscurilor-PAAR la nivelul comunei Frătăuții Noi, judeţul 

Suceava  pentru anul 2017 se va transmite Şefului Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Suceava pentru 

avizare.  

Art.3. Primarul comunei Frătăuții Noi, judeţul Suceava,  va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

        INIŢIATOR                                                                           AVIZAT PENTRU       LEGALITATE 

          PRIMAR                                                                                               SECRETAR COMUNA 

Gheorghe ȘTREANGĂ                                                                                   Oltea-Rodica MOISUC 

 

 

 Frătăuții Noi  

 Nr. 903 din 03.02.2017                                                                                 
                      



                                                                                                                   

                                                                                                                   

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA FRĂTĂUȚII NOI 

PRIMAR 

NR. 904 din 03.02.2017 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

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

PAAR pentru anul 2017 la nivelul comunei Frătăuții Noi, judeţul Suceava 

 

 

  Domnilor consilieri, 

Prin Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 132/2007 a fost aprobată 

metodologia de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii –

cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor.  

Planul de analiză şi acoperire a riscurilor cuprinde riscurile potenţiale identificate la 

nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, măsurile, acţiunile şi resursele necesare pentru 

managementul riscurilor. Scopul PAAR este 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, adecvat fiecărui tip de risc identificat.  

Planul este structurat pe şase capitole plus anexe, conţinutul său fiind conform cu 

Ordinul nr. 132/2007.  

Prin adresa - Adresa Inspectoratului Pentru Situații de Urgență- Suceava, nr. 4100482 

din 18.01.2017 am fost solicitati sa dispunem masuri privind reactualizarea Planului de 

analiză şi acoperire a riscurilor-PAAR pentru anul 2017 . 

Planul mai sus menţionat trebuie aprobat prin hotărâre de către Consiliul Local, drept 

pentru care am iniţiat un proiect de hotărâre în acest sens cu care vă rog să fiţi de acord 

şi să-l aprobaţi în forma prezentată.  

 

 

 

 

PRIMAR 

 

Ștreangă Gheorghe  

 



 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRĂTĂUȚII NOI 

             JUDEŢUL SUCEAVA 

Comisia de specialitate pentru programe  

de dezvoltare economico socială, buget, finanţe, 

administrarea domeniului public şi privat, 

agricultură, gospodărire comunală, protecţia 

mediului, servicii, comerţ, urbanism şi amenajarea teritoriului 

NR. _____ din  22.03.2017 

 

 

 

 

 

RAPORT 

de avizare a proiectului de hotărâre privind  aprobarea Planului de analiză şi acoperire a 

riscurilor-PAAR pentru anul 2017 la nivelul comunei Frătăuții Noi, judeţul Suceava 

 

 

 

 Comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico socială, buget, 

finanţe, administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărire comunală, 

protecţia mediului, servicii, comerţ, urbanism şi amenajarea teritoriului analizând 

expunerea de motive şi proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei cu privire la 

aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor-PAAR pentru anul 2017 la nivelul 

comunei Frătăuții Noi, judeţul Suceava ;  

 Constată că proiectul de hotărâre îşi găseşte pe deplin justificarea şi oportunitatea, 

prin iniţierea lui urmărindu-se asigurarea cadrului necesar pentru prevenirea şi 

gestionarea riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă.  

 Ca urmare , comisia de specialitate avizează favorabil proiectul de hotărâre şi 

propune Consiliului Local să-l adopte  în forma prezentată.  

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE 

 

Galan Constantin 

 



 

 

JUDEŢUL SUCEAVA 

PRIMĂRIA COMUNEI FRĂTĂUȚII NOI 

Nr. 905 din 03.02.2017 

 

 

 

 

RAPORTUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL 

de avizare a proiectului de hotărâre privind   aprobarea Planului de analiză şi acoperire a 

riscurilor-PAAR pentru anul 2017 la nivelul comunei Frătăuții Noi, judeţul Suceava 

 

 

 

 

 Compartimentul financiar-contabil, achiziţii publice, din cadrul aparatului propriu 

al Consiliului Local al comunei Frătăuții Noi, judeţul Suceava luând spre analiză şi 

dezbatere expunerea de motive şi proiectul de hotărâre iniţiat de către primarul comunei 

cu privire la privind  aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor-PAAR pentru 

anul 2017 la nivelul comunei Frătăuții Noi, judeţul Suceava;  

Constată că proiectul de hotărâre este iniţiat în baza şi cu respectarea prevederilor 

legale, respectiv art. 14, punctul 2 din H.G. nr. 1492/2004 privind principiile de 

organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste, ale art. 13, lit. 

“a” din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, ale art. 6 din Ordinul 

Ministrului Administraţiei şi Internelor 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.  

 În consecinţă , avizează favorabil proiectul de hotărâre şi propune Consiliului 

local să-l adopte în forma prezentată. 

 

 

 

 

CONSILIER SUPERIOR 

Mircea GUȚĂ 
 

 


