
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA HÂRTOP 

         CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

 privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor  al comunei Hârtop,  
actualizat în anul 2021 

 
 

Consiliul local al comunei Hârtop, județul Suceava,  având in vedere: 
- Referatul de aprobare  al primarului comunei Hârtop, în calitate de inițiator al proiectului de 

hotărâre   înregistrat cu nr.1512  din 7.04.2021, ca instrument de prezentare și motivare; 
- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Hârtop, înregistrat cu nr.1513 din 7.04.2021, prin care se susține necesitatea si oportunitatea 
aprobării proiectului de hotărâre; 

- Raportul de avizare  întocmit de comisia de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei 
Hârtop; 

Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
- Ordinului nr. 132 din 29 ianuarie 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; 
- art.4, art. 13, lit. a, din Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
 
În temeiul  dispozițiilor art. 129, alin.(2), litera “d”, alin.(7), litera “h”,  art.139, alin.(1) din Codul 

administrativ, aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din. 3.07.2019, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
                                                            H O T Ă R Ă Ş T E: 

             Art.1. -  Se aprobă  Planul de analiza si acoperire a riscurilor a comunei Hârtop actualizat în anul 

2021, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre. 

Art.2. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredinţează Primarul comunei si 

Comitetul local pentru situaţii de urgenta din comuna Hârtop. 

Art.3. - Începând cu data aprobării prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr.21 

din 2.06.2020. 

Art.4. - Prezenta hotărâre se comunică, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Hârtop,  
Instituției prefectului - județul Suceava în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate și se aduce la 
cunoștință publică prin afișare pe site-ul comunei www.comunahirtop.ro. 

 
         Președinte de ședință,                                                              Contrasemnează:                                                                                                                     

Dumitru-Vasile HRECENIUC                                                     Secretar general al comunei, 
                                                                                            Elena  COSTAN  
Hârtop, 14.04.2021 
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 CAPITOLUL I. DISPOZIŢII GENERALE. 
 
   Secţiunea 1 
  Secţiunea 1. 
Definiţie : 
Planul de analiză şi acoperire a riscurilor (PAAR) al comunei Hârtop, 
cuprinde riscurile potenţiale identificate la nivelul localităţii, măsurile, 
acţiunile şi resursele necesare pentru managementul riscurilor respective. 
Scopul:  
PAAR se întocmeşte în scopul realizării, în timp scurt, în mod organizat şi 
într-o concepţie unitară, a măsurilor de prevenire şi reducere a efectelor 
unor dezastre, informării oportune asupra unor fenomene naturale sau 
accidentale, precum şi desfăşurării intervenţiei de urgenţă pentru limitarea 
şi înlăturarea urmărilor asupra populaţiei, salariaţilor, bunurilor materiale şi 
mediului, cu maximă eficienţă. 
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. 
Obiective: 
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) stabilirea concepţiei de intervenţie în situaţii de urgenţă şi elaborarea 
planurilor operative; 
c) alocarea şi optimizarea forţelor şi mijloacelor necesare prevenirii şi 
gestionării situaţiilor de urgenţă. 
 
Secţiunea a 2-a  Responsabilităţi privind analiza şi acoperirea  
                             riscurilor 

 2.1 Acte normative de referinţă: 
Principalele acte normative ce reglementează activitatea în domeniul 

situaţiilor de urgenţă sunt: 
- Ordonanţă nr. 88 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă; 
- Legea  nr. 481/2004 privind protecția civilă republicată;  
- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor. 
- Ordinul  MAI  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; 

- Ordinul  MAI  nr. 1184/2006 pentru aprobarea Normelor privind 
organizarea şi asigurarea activităţii de evacuare în situaţii de urgenţă; 



- Ordonanța de Urgenţă   nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul 
Naţional de Management al Situațiilor de Urgenţă. 

- H.G nr. 1491/2004  pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind 
structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea şi dotarea 
comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgență; 

- H.G nr. 1492 din  9 septembrie 2004 privind principiile de organizare, 
funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste. 

- H.G nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc. 
- Ordinul  MAI nr. 886 din 30 septembrie 2005 pentru aprobarea Normelor 

tehnice privind Sistemul naţional integrat de înştiinţare, avertizare şi 
alarmare a populaţiei. 

- H.G nr. 1669/2005 privind constituirea şi funcţionarea Comitetului 
Director de Asigurare la Dezastre 

- Legea apelor nr. 107/1996. 
- Ordinul comun 459/78/2019 al Ministerului Apelor şi Pădurilor şi al  

Ministerului Afacerilor Interne  pentru aprobarea Regulamentului 
privind gestionarea situațiilor de urgenţă generate de fenomene 
hidrometeorologice periculoase, având ca efect producerea de 
inundații, secetă hidrologică, precum si incidente/ accidente la 
construcții hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă și 
poluări maritime în zona costieră; 

- H.G nr. 1286/2004 privind aprobarea Planului general de măsuri 
preventive pentru evitarea şi reducerea efectelor inundaţiilor. 

- Legea nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a 
teritoriului naţional - Secţiunea a V-a - Zone de risc natural. 

- Ordinul  comun nr. 1995/1160/2005 al Ministerului Transporturilor, 
Construcţiilor şi Turismului şi al Ministerului Administraţiei şi 
Internelor  pentru aprobarea Regulamentului privind prevenirea şi 
gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice riscului la cutremure şi/sau 
alunecări de teren; 

- H.G nr. 372 din 18/03/2004 pentru aprobarea Programului Naţional 
de Management al Riscului Seismic. 

- Legea 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major 
în care sunt implicate substanţe periculoase. 

- Ordinul  MAI  nr. 735/2005 privind evidenţa, gestionarea, depozitarea 
şi distribuirea ajutoarelor interne şi internaţionale destinate populaţiei 
în situaţii de urgenţă; 

- H.G nr. 1579/2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar 
din serviciile de urgenţă voluntare; 

- Ordinul  MAI  nr. 1134 din 13 ianuarie 2006 pentru aprobarea 
Regulamentului privind planificarea, pregătirea, organizarea, 
desfăşurarea şi conducerea acţiunilor de intervenţie ale serviciilor de 
urgenţă profesioniste. 

- Ordinul  MAI  nr. 1494/2006 pentru aprobarea normelor tehnice 
privind organizarea şi funcţionarea taberelor pentru sinistraţi în situaţii 
de urgenţă 



- Ordin comun MAI/MAPDR nr.1475/551/2006 pentru aprobarea 
Regulamentului pentru monitorizarea si gestionarea riscurilor cauzate 
de căderile de grindină şi secetă severă, regulamentul privind 
gestionarea situaţiilor de urgenţă în domeniul fitosanitar – invazii ale 
agenţilor de dăunare şi contaminare a culturilor agricole cu produse 
de uz fitosanitar, regulamentul privind gestionarea situaţiilor de 
urgenta ca urmare a incendiilor de pădure; 

- H.G. nr. 1088 din  9 noiembrie 2000 pentru aprobarea 
Regulamentului de apărare împotriva incendiilor în masă ; 

- Ordin MAI nr. 360 din 14 septembrie 2004 pentru aprobarea Criteriilor 
de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor 
profesioniste pentru situaţii de urgenţă Publicat în Monitorul Oficial, 
Partea I nr. 958 din 19 octombrie 2004; 

- Ordinul MAI   Nr. 156 din 11 decembrie 2017 pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind elaborarea  si testarea planurilor de 
urgenţă în caz de accidente în care sunt implicate substanţe 
periculoase; 

-  Ordinul MAI   Nr. 683 din  7 iunie 2005 privind aprobarea Procedurilor 
generice pentru colectarea datelor, validare şi răspuns pe timpul unei 
urgenţe radiologice; 

- Ordinul MAI   Nr. 142 din 25 februarie 2004 pentru aprobarea 
Procedurii de evaluare a raportului de securitate privind activităţile 
care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care 
sunt implicate substanţe periculoase; 

- Ordinul MAI   Nr. 1084 din 22 decembrie 2003 privind aprobarea 
procedurilor de notificare a activităţilor care prezintă pericole de 
producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe 
periculoase şi, respectiv, a accidentelor majore produse; 

- Ordinul MAI   Nr. 330 din  1 martie 2013 privind aprobarea Manualului 
primarului pentru managementul situaţiilor de urgenţă în caz de 
inundații si seceta hidrologica si  Manualului prefectului pentru 
managementul situațiilor de urgenţă în caz de inundații şi seceta 
hidrologica. 



 


