
R O M A N I A 

JUDETUL SATU MARE 
COMUNA TIREAM 
      - P R I M A R - 
Nr. 235 din 02.02.2017 
 
 
 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 
privind  aprobarea „Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pentru anul 2017”, în 

comuna Tiream 
 

 
Având în vedere prevederile:  

 art.6 alin.(1) din  Anexa nr.1, la O.M.A.I. nr.132/2007 pentru aprobarea Metodologiei 
de elaborare a Planului de analiza şi acoperire a riscurilor si a Structurii-cadru a Planului de 
 analiza si acoperire a riscurilor; 

 art. 13  lit. a)  din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu  
modificările şi completările ulterioare ; 

 art.10 , lit. d) din Legea nr.481/2004 privind Protecţia civila, republicată, cu  
modificările şi completările ulterioare; 

 art.14,  alin.(2) şi alin.(3)  din H.G. nr. 1492 /2004 privind  principiile de organizare,  
funcţionarea si atribuţiile serviciilor de urgenta profesioniste, cu modificările ulterioare, 

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile  art. 36 alin.(2) lit.a) ,alin.(3)  lit. b), alin. (6) lit. a) pct.8 din 
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,republicată, cu  modificările şi completările 
ulterioare, 
 În temeiul prevederilor art. 45 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001,republicată, cu  modificările şi completările ulterioare, 
 

      H O T Ă R Ă Ş T E 
 
 

ART.1. - Se aprobă  Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor pentru anul 2017 , 
în comuna Tiream,  conform  anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART.2. -  Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează : 
- primarul comunei Tiream , 
- şeful serviciului SVSU Tiream  

ART.3.-  Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei 
Tiream, în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Tiream, Instituţiei Prefectului 
judeţului Satu Mare, I.S.U.”Someş” al judeţului Satu Mare, Şefului SVSU Tiream, se publică 
pe site-ul :www.tiream.ro, cu  cetăţeni, prin afişare la avizierul  Primăriei  

 
Tiream, la  2 februarie  2017 

 
 

Iniţiator proiect, 
PRIMAR 

dl.Tar Nicolae 
 
 
 
Red.Tehn.G.M. 
2Ex. 

 



R O M Â N I A  

JUDEŢUL SATU MARE 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI                      Anexă , la PROIECT                
        T I R E A M 
                                              

                                                                                                      
 
 

 

PLANUL DE ANALIZĂ 

ŞI 

ACOPERIRE A RISCURILOR 

 

 

     CAPITOLUL I 
 

SCOPUL ŞI OBIECTIVELE 

PLANULUI CU RISCURILE TERITORIALE 

 

 

           În conformitate cu prevederile art. 14 din H.G. nr. 1492 din 09.09.2004 privind principiile de 

organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste, schema cu riscurile teritoriale 

din zona de competenţă se elaborează de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Someş” al 

judeţului Satu Mare pentru identificarea şi evaluarea tipurilor de risc specifice zonei de competenţă, 

precum şi pentru stabilirea măsurilor din domeniul prevenirii şi intervenţiei. 

          Pe baza schemei cu riscurile teritoriale, comitetul local pentru situaţii de urgenţă al comunei 

Tiream întocmeşte şi aprobă "Planul de analiză şi acoperire a riscurilor" în unitatea administrativ-

teritorială. 

          Pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice administraţia publică locală cooperează cu Inspectoratul 

pentru Situaţii de Urgenţă „SOMEŞ” al judeţului Satu Mare, cu celelalte structuri de concentrate ale 

Ministerului Administraţiei şi Internelor,  unităţi ale armatei , servicii voluntare şi private ale 

localităţilor învecinate, serviciilor descentralizate , filiala locală de Cruce Roşie , mass-media, precum 

şi cu alte asociaţii , fundaţii şi organizaţii neguvernamentale care activează în domeniul specific. 

 

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

comunei Tiream, măsurile, acţiunile şi resursele necesare pentru managementul riscurilor respective. 

 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 prevenire 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. 

 Obiectivele PAAR. sunt: 

 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; 

 amplasarea şi dimensionarea forţelor destinate asigurării funcţiilor de sprijin privind prevenirea 

şi gestionarea situaţiilor de urgenţă; 

 stabilirea concepţiei de intervenţie în situaţii de urgenţă şi elaborarea planurilor operative; 

 alocarea şi optimizarea forţelor şi mijloacelor necesare prevenirii şi gestionării situaţiilor de 

urgenţă. 

 

                                                    

 

      



 

       CAPITOLUL II. 

 

               DESCRIEREA ZONEI DE COMPETENŢĂ 
 

          Fixarea şi creşterea elementului uman pe plaiurile României n-au fost în trecut şi nu sunt încă 

nici astăzi uniforme şi nici întâmplătoare. Infinita varietate a peisajului, nevoile muncii şi ale vieţii şi 

mai ades nevoile de apărare împotriva năvălitorilor, au determinat la începuturi alegerea unor regiuni 

preferate, a unor locuri privilegiate, provocând aglomerarea populaţiei în anumite regiuni naturale, pe 

văile râurilor, în depresiunile marginale, sau intracarpatice, pe plaiurile munţilor, etc. poporul român a 

găsit în nenumăratele lui clipe de restrişte din trecut adăpost contra vremurilor şi apărare contra 

oamenilor.  

             Situarea geografică a comunei Tiream, este reglementată de legea nr. 2/1968 privind 

organizarea administrativ-teritorială a României, constituind alături de cele 2  municipii Satu Mare şi   

Carei, de oraşele Negreşti-Oaş , Tăşnad, Livada, Ardud şi de cele 58 de comune, Judeţul Satu Mare, 

judeţ situat în partea de nord-vest a României. 
 

1.Amplasarea geografică şi relief 

 Suprafaţa totală a comunei este de 5.402 ha,ea se situează în partea nord-vestică a ţării, 

respectiv în extremitatea sud-estică a teritoriului judeţului, 

  Se învecinează cu municipiul Carei în partea de nord, în partea vestică cu   comuna  Petreşti , 

în partea sudică cu comuna Andrid şi în partea de răsărit cu  comuna Căuaş. 

 Forma de relief este  câmpie. 

 Predomină solurile cernoziomice şi sărăturile. 

2.Caracteristici climatice 

 Pe fondul climatului temperat continental moderat,comuna Tiream se află sub influenţa 

maselor de aer vestice umede şi cu variaţii termice moderate ale temperaturii aerului între vară 

şi iarnă. 

 Precipitaţiile medii anuale totalizează o cantitate de 600-700 mm în regiunea joasă,din care 

precipitaţiile solide căzute în sezonul rece determină acoperirea solului cu strat  de zăpadă timp 

de 45-65 zile. Cantităţile maxime căzute în 24 de ore,care pot declanşa viituri locale şi 

inundaţii,înregistrează circa 100-140 mm/24 ore şi chiar > 150 mm,explicând viiturile repetate 

pe reţeaua hidrografică. 

 Temperatura medie anuală a aerului variază între 9-10 grade în lunca Someşului în luna 

ianuarie,temperatura medie scade cu altitudinea de la -2.....-3 grade,până la < -10 grade. 

 Fenomenele meteorologice extreme specifice comunei sunt furtunile(în perioadă de vară) şi 

viscolele(în perioadă de iarnă). 

3.Reţeaua hidrografică 

 Pârâul Tiremuş este principala arteră hidrografică a teritoriului comunei, 
 

4.Populaţie 

 Numărul total al populaţiei este 2144 cap de locuitori. 

 Structura demografică a populaţiei se prezintă astfel: 

 - bărbaţi  - băieţi: 926 

 - femei - fete:  1216 

 Densitatea populaţiei este: 1,64 cap /kmp 
 

5.Căi de transport 

 Comuna Tiream dispune de următoarele căi de comunicaţie: 

 - drumuri judeţene:DJ.108, 

 - drumuri comunale,DC 51 

           - cale ferată 

 

 

 

 

 

 



6.Dezvoltarea economică 
 În cadrul comunei Tiream 60-65% din populaţia adultă este pensionară. Marea majoritate a  

populaţiei activă este încadrat în muncă la firmele cu profil în domeniul lucrărilor private din cadrul 

municipiului Carei şi Satu Mare. Cealaltă parte a populaţiei active se ocupă cu agricultură - cultivarea 

terenurilor agricole, creşterea animalelor, pentru nevoi proprii.  

 Un mic procentaj din cadrul populaţiei active, este  încadrată la instituţiile publice şi operatorii  

economici,care funcţionează pe raza comunei, operatori economici din cadrul comunei sunt de profil 

comercial. . 

 

7.Infrastructuri locale. 

 Instituţiile publice din comună sunt:primăria comunei şi şcolile.  

 Reţele de utilităţi sunt:reţelele de transport a energiei electrice şi reţeaua de apă potabila din 

comună cu 1 hidrant subteran. şi 25 hidranţi de suprafaţă în stare de funcţionare . 

 În cazul iminenţei ameninţării sau producerii situaţiilor de urgenţă,situaţie în care se necesită 

evacuarea unei părţi a populaţiei,locurile în care se asigură adunarea şi cazarea populaţiei 

sinistrate sunt: căminele culturale  şi şcolile de pe raza comunei.  

  

Nr. 

crt. 

Denumirea societăţii/ instituţiei/ unităţii teritorial-

administrative 

Localitatea/Unitatea 

administrativ teritoriala 

1 PRIMĂRIA COMUNEI TIREAM COMUNA   TIREAM 

 CONSILIUL LOCAL TIREAM COMUNA  TIREAM 

 BIBLIOTECA COMUNALĂ TIREAM COMUNA TIREAM 

 POSTUL DE POLIŢIE TIREAM COMUNA   TIREAM 

 SCOALA GIMNAZIALĂ localitatea TIREAM COMUNA  TIREAM 

 SCOALA PRIMARĂ localitatea VEZENDIU COMUNA TIREAM 

 GRDINIŢA CU PROGRAM NORMAL TIREAM COMUNA   TIREAM 

 GRDINIŢA CU PROGRAM NORMAL VEZENDIU COMUNA  TIREAM 

 GRDINIŢA CU PROGRAM NORMAL PORTIŢA COMUNA TIREAM 

 DISPENSARUL MEDICAL TIREAM COMUNA  TIREAM 

 DISPENSARUL VETERINAR TIREAM COMUNA TIREAM 

  

CAPITOLUL III. 

 

      ANALIZA RISCURILOR GENERATOARE  DE SITUAŢII  DE URGENŢĂ 
 

 Principalele tipuri de riscuri naturale şi biologice generatoare de situaţii de urgenţă, care prin  

iminenţa ameninţării sau producerii acestora ar putea aduce atingere vieţii şi sănătăţii populaţiei, 

 animalelor, valorilor materiale şi culturale importante şi factorilor de mediu şi care ar putea 

 acţiona pe teritoriul comunei Tiream, sunt următoarele: 

 a.) fenomene meteorologice periculoase; 

 b.) inundaţii datorită revărsări cursului de apă a pârâului  Tiremuş   

 c.) epizootii(zoonoze). 

            d) cutremure(risc principal) 

a.) Fenomenele meteorologice periculoase se pot manifesta în orice loc din cadrul comunei,iar 

frecvenţa de manifestare ale acestora se intensifică în perioadele de vară şi iarnă. Posibilitatea apariţiei 

acestora sunt transmise  prin avertizările meteorologice emise de Agenţia Naţională de Meteorologie, 

prin intermediul I.J.S.U. Satu Mare. Aceste fenomene meteorologice pot declanşa inundaţii datorită 

revărsărilor cursurilor de apă de pe teritoriul comunei ,respectiv inundaţii datorită scurgerilor de pe 

versanţi. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

b.) Inundaţiile în comuna, iar frecvenţa de manifestare ale acestora se intensifică în perioadele de 

vară, afectând case de locuit, fâneţe naturale şi suprafeţe agricole. Posibilitatea apariţiei acestora sunt 

transmise prin avertizările hidro-meteorologice transmise de A.N.M. şi I.N.H.G.A.,prin intermediul 

I.J.S.U. Satu Mare. În funcţie de situaţia creată C.L.S.U. va decide  asupra necesitaţii evacuării 

populaţiei,animalelor şi bunurilor materiale,instalării eventualelor tabere de sinistraţi şi luarea unor 

măsuri de protecţie suplimentare. 

c.) Epidemii/epizootii-în ultimii ani îmbolnăviri în masă, din cauza bolilor contagioase, nici în rândul 

populaţiei  şi nici în rândul animalelor  nu au fost semnalate. În cazul apariţiei a vreun semn suspect, 

cadrele medicale şi veterinare vor lua măsurile necesare pentru prevenirea, limitarea şi contracararea 

propagării microbilor sau trupurilor de viruşi cauzatoare de îmbolnăviri în masă. 

 

CAPITOLUL VI. 

 

ACOPERIREA RISCURILOR 

 

SECŢIUNEA 1 

 

CONCEPŢIA DESFĂŞURĂRII ACŢIUNILOR DE PROTECŢIE-INTERVENŢIE 

 

 Această activitate constă în stabilirea etapelor şi fazelor de intervenţie,în funcţie de evoluţie 

probabilă a situaţiilor de urgenţă,definirea obiectivelor,crearea de scenarii pe baza acţiunilor de 

dezvoltare,a premizelor referitoare la condiţiile viitoare,selectarea cursului optim de acţiune şi 

stabilirea dispozitivului de intervenţie,luarea deciziei şi transmiterea acesteia la structurile proprii şi 

cele de cooperare. 

 Evitarea manifestării riscurilor,reducerea frecvenţei de manifestare ori limitarea consecinţelor 

acestora se realizează prin următoarele acţiuni: 

 a.) recepţionarea şi analizarea datelor meteo,seismici,de mediu,hidrografici etc. transmise de 

oficialităţile competente; 

 b.) informarea populaţiei asupra pericolelor specifice zonei de competenţă şi asupra 

comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui pericol; 

 c.) activităţi preventive ale autorităţilor prin:controlul respectării normelor la obiectivele 

locale,îndrumarea şi sprijinirea populaţiei în aplicarea normelor prin controlul gospodăriilor 

individuale,desfăşurarea unei activităţi instructiv-educative neîntrerupte în rândul populaţiei; 

 d.) exerciţii, aplicaţii. 

 Activităţile preventive planificate,organizate şi desfăşurate în scopul acoperirii riscurilor sunt: 

 - controale la operatorii economici şi gospodăririle populaţiei din zona de competenţă; 

 -  asistenţa tehnică de specialitate; 

 -  informarea preventivă a populaţiei; 

 -  pregătirea populaţiei 

 -  constatarea şi sancţionarea încălcărilor prevederilor legale. 

 Primăria comunei Tiream dispune de următoarele forţe şi mijloace de intervenţie: 

-  serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă de categ. a-I.-a.,compus din: 

şeful serviciului voluntar, compartimentul de prevenire (6 persoane), 8 echipe  specializate pe tipuri de 

riscuri : echipa pentru intervenţii în caz de incendiu ( una  grupă de intervenţie(7 persoane),echipa de 

transmisiuni-alarmare(6persoane),echipa de înştiinţare – alarmare (6 persoane) ; echipa cercetare-

căutare(4 persoane); echipa de evacuare(5 persoane); echipa de deblocare-salvare(6 persoane); echipa  

logistică (5 persoane ); echipa sanitar-veterinară(6persoane), echipa adăpostire (3 persoane) 

 - adăposturi de protecţie civilă familiale; 

 - zona de acoperire a riscurilor este identică cu zona de competenţă(raza comunei). 

 

 

 

 

 



SECŢIUNEA a 2-a 
ETAPELE DE REALIZARE A ACŢIUNILOR 

 

 Desfăşurarea intervenţiei cuprinde următoarele operaţiuni: 

 - alarmarea şi/sau alertarea Comitetului Local şi al serviciului voluntar; 

 - informarea organelor ierarhic superioare(Comitetul Judeţean,IJSU. Satu Mare) 

            - deplasarea la locul intervenţiei; 

 - intrarea în acţiune a forţelor,amplasarea mijloacelor şi realizarea dispozitivului                     

preliminar de intervenţie; 

 - transmiterea dispoziţiilor preliminare de către preşedintele CLSU. 

 - recunoaşterea,analiza situaţiei,luarea deciziei şi darea ordinului de intervenţie; 

 - evacuarea,salvarea şi/sau protejarea persoanelor,animalelor şi bunurilor; 

 - realizarea,adaptarea şi finalizarea dispozitivului de intervenţie la situaţia concretă; 

 - localizarea şi limitarea efectelor evenimentului/dezastrului; 

 - înlăturarea unor efecte negative ale evenimentului/dezastrului; 

 - stabilirea cauzei producerii evenimentului şi condiţiilor care au favorizat evoluţia acestuia; 

 - întocmirea procesului verbal de intervenţie şi a raportului de intervenţie; 

 - retragerea forţelor şi a mijloacelor de la locul acţiunii în locul de dislocare permanentă; 

 - restabilirea capacităţii de intervenţie; 

 - analiza intervenţiilor şi evidenţierea măsurilor de prevenire/optimizare necesare. 
 

SECŢIUNEA a  3-a 
 

ACŢIUNILE DE PROTECŢIE INTERVENŢIE 
 

 Grupele de intervenţie şi echipele specializate acţionează conform domeniului lor de 

competenţă,pentru: 

 a.)salvarea şi/sau protejarea oamenilor,animalelor şi bunurilor materiale,evacuarea şi transportul 

victimelor,cazarea sinistraţilor,aprovizionarea cu alimente,medicamente şi materiale de primă necesitate; 

 b.)acordarea primului ajutor medical şi psihologic,precum şi participarea la evacuarea populaţiei         

şi a operatorilor economici afectaţi; 

 c.)aplicarea măsurilor privind ordinea şi siguranţa publică pe timpul producerii situaţiei de urgenţă 

specifice; 

 d.)dirijarea şi îndrumarea circulaţiei pe direcţiile şi în zonele stabilite ca accesibile; 

 e.)diminuarea şi/sau eliminarea  avariilor la reţelele şi clădiri cu funcţiuni esenţiale:primăria 

locală,dispensarul medical,dispensarul sanitar-veterinar,rezervorul de apă potabilă,staţia de pompare,         

clădirile învăţământului primar din comună; 

 f)limitarea proporţiilor situaţiei de urgenţă specifice şi înlăturarea efectelor acesteia cu mijloacele        

din dotare. 

SECŢIUNEA a 4-a 
 

INSTRUIREA 
 

 La nivel de comună  instruirea Serviciului voluntar şi a populaţiei se realizează conform Planului       

de pregătire profesională a SVSU.,respectiv în şedinţele semestriale organizate cu populaţia şi tot o dată        

cu ocazia controalelor efectuate la gospodăriile individuale. 
 

SECŢIUNEA a 5-a 
 

REALIZAREA CIRCUITULUI INFORMAŢIONAL-DECIZIONAL ŞI DE COOPERARE 
 

 Informarea secretariatului tehnic permanent al comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă şi            

a centrului operaţional al IJSU Satu Mare asupra locului producerii unei situaţii de urgenţă,evoluţia 

acestuia,efectelor negative produse,precum asupra măsurilor luate se realizează prin rapoarte operative. 

  

 

 

 

 



  

 În vederea stabilirii etapelor şi fazelor optime ale acţiunilor preventive şi de intervenţie,comitetul         

local pentru situaţii de urgenţă  are obligaţia să asigure preluarea şi analizarea datelor şi avertizărilor 

meteorologice şi hidrologice de la organismele cu responsabilitate în prevenirea şi gestionarea situaţiilor       

de  urgenţă. 

                                                                      CAPITOLUL V 

 

RESURSE UMANE,MATERIALE ŞI FINANCIARE 

 

 Resursele materiale şi financiare necesare desfăşurării activităţii de analiză şi acoperire a riscurilor      

se realizează,prin planurile de asigurare cu resurse umane,materiale şi financiare pentru gestionarea    

situaţiilor de urgenţă. 

 Consiliul local are obligaţia, conform reglementărilor în vigoare,să prevadă anual,în bugetele 

proprii,fondurile necesare pentru asigurarea resurselor umane,materiale şi financiare necesare analizei şi 

acoperirii riscurilor. 

 În funcţie de categoriile de riscuri identificate,mecanismele şi condiţiile de producere/manifestare,     

de amploarea şi efectele posibile ale acestora,comitetul local va analiza situaţia creată şi dacă constată că 

capacitatea de răspuns a SVSU este depăşită,propune preşedintelui acestuia necesitatea solicitării forţelor        

de sprijin cu mijloacele necesare de prevenire şi combatere a riscurilor,astfel: 

 - inspecţii de prevenire; 

 - servicii profesioniste; 

 - formaţiuni de asistenţă medicală de urgenţă şi  descarcerare; 

 - formaţiuni de protecţie civilă:echipe de căutare-salvare,NBC. şi pirotehnice; 

 Pe lângă tipurile de forţe enumerate mai sus la solicitarea preşedintelui CLSU.,mai pot acţiona,în 

condiţiile legii:unităţile poliţiei,jandarmeriei,structurile poliţiei comunitare,unităţile speciale de aviaţie a 

Ministerului Administraţiei şi Internelor,unităţile specializate din cadrul Ministerului Apărării,unităţile         

pentru asistenţă medicală de urgenţă ale Ministerului Sănătăţii Publice,unităţile şi formaţiunile sanitare şi         

de inspecţie sanitară-veterinară,etc. 

Forţele auxiliare se stabilesc din rândul populaţiei,care acţionează conform sarcinilor stabilite          

pentru formaţiunile de protecţie civilă,elaborate potrivit legii. 

 

CAPITOLUL VI 

 

LOGISTICA ACŢIUNILOR 

 

 Sistemul forţelor şi mijloacelor de intervenţie în cazul producerii unei situaţii de urgenţă se                               

stabileşte prin planurile de apărare elaborate,care constituie parte integrantă PAAR.-ului. 

 Forţele şi mijloacele de intervenţie se organizează,se stabilesc şi se pregătesc din timp de         

normalitate. 

 Logistica acţiunilor de pregătire teoretică şi practică,de prevenire şi gestionare a situaţiei de             

urgenţă se asigură de consiliul local. 

 

 Tiream, la  2 februarie  2017 

 

 

          P R I M A R 

        dl.Tar Nicolae                                                                   R E F E R E N T, 

                                                                                                Şef SVSU Tiream, 

                                                                                   dl.Chioreanu Gheorghe  
 

 
 

 
 
 
 



R O M Â N I A  

JUDEŢUL SATU MARE 
COMUNA TIREA 
- P R I M A R  -  
 
 

 
 

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

pentru anul 2017 , în comuna Tiream 
 

 
În conformitate  cu  prevederile art.63, alin (.5), lit.b) din  Legea nr.215/2001  privind 

administraţia  publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,”primarul ia 
măsuri pentru prevenirea şi, după caz, gestionarea situaţiilor de urgenţă. 

In exercitarea acestei prevederi legale  şi având în vedere prevederile :  

 art.6 alin.(1) din  Anexa nr.1, la O.M.A.I. nr.132/2007 pentru aprobarea Metodologiei 
de elaborare a Planului de analiza şi acoperire a riscurilor si a Structurii-cadru a Planului de 
 analiza si acoperire a riscurilor; 

 art. 13  lit. a)  din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu  
modificările şi completările ulterioare ;, 

 art.10 , lit.d) din Legea nr.481/2004 privind Protecţia civila, republicată, cu  
modificările şi completările ulterioare, 

 art.14,  alin.(2) şi alin.(3)  din H.G.nr.  1492 /2004 privind  principiile de organizare,  
funcţionarea si atribuţiile serviciilor de urgenta profesioniste, cu modificările ulterioare, 
 Date fiind prevederile legale enunţate mai sus, în temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) 
lit.a) ,alin.(3)  lit. b), alin. (6) lit. a) pct.8 coroborate cu prevederile  art. 45 alin.(1) din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001,republicată, cu  modificările şi completările 
ulterioare,propun  spre dezbatere şi aprobare consiliului local proiectul de hotărâre privind 
aprobarea  Planului de analiză şi acoperire a riscurilor  pentru anul 2017, în comuna 
Tiream, conform anexei la proiectul de hotărâre 
         În temeiul prevederilor art. 44 alin.(2) din OG nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-
cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, coroborate cu cele ale art. 45 alin.(6) din 
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

INIŢIEZ: 

proiectul de hotărâre privind  aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor 
pentru anul 2017, în comuna Tiream  

 
          Tiream, la 2 februarie 2017 
 

                                                                          Primar , 
dl. Tar Nicolae  

 
 
 
 
 
 

Red..T.N. 
Tehn.G.M. 
2.Ex. 

 
 



 
R O M Â N I A 
JUDEŢUL SATU MARE 
PRIMARIA COMUNEI TIREAM 
Compartimentul agricol, urbanism,situaţii de urgenţă şi relaţii cu publicul  
 
 
 
 
 

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

pentru anul 2017, în comuna Tiream 
 
 
Compartimentul de resort din cadrul aparatului  de specialitate al primarului comunei 

Tiream, prin referent principal ,Chioreanu Gheorghe - şef.SVSU Tiream, în temeiul 
prevederilor art.44 alin. (1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale,republicată, 
formulez prezentul raport cu privire la proiectul de hotărâre referitor la aprobarea Planului de 
analiză şi acoperire a riscurilor pentru anul 2017, în comuna Tiream, iniţiat de domnul primar 
Tar Nicolae , 
  Din analiza proiectului de hotărâre constat că iniţiatorul ,în conformitate  cu  
prevederile art.63, alin (.5), lit.b) din  Legea nr.215/2001 şi având în vedere  prevederile : 

 art.6 alin.(1) din  Anexa nr.1, la O.M.A.I. nr.132/2007 pentru aprobarea Metodologiei 
de elaborare a Planului de analiza şi acoperire a riscurilor si a Structurii-cadru a Planului de 
 analiza si acoperire a riscurilor; 

 art. 13  lit. a)  din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu  
modificările şi completările ulterioare ;, 

 art.10 , lit.d) din Legea nr.481/2004 privind Protecţia civila, republicată, cu  
modificările şi completările ulterioare, 

 art.14,  alin.(2) şi alin.(3)  din H.G.nr.  1492 /2004 privind  principiile de organizare,  
funcţionarea si atribuţiile serviciilor de urgenta profesioniste, cu modificările ulterioare, a  
 elaborat  Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pentru anul 2017,în comuna Tiream,    conform 
anexei la proiectul de hotărâre şi a propus spre dezbatere şi aprobare Consiliului local acest plan.   

Date fiind prevederile legale enunţate mai sus  consider că iniţiatorul proiectului a 
respectat prevederile legale în domeniul situaţiilor de urgenţă ,iar proiectul de hotărâre poate 
fi  supus dezbaterii şi aprobării consiliului local. 

 
 

Tiream, la  2 februarie  2017 
 
 

 R E F E R E N T, 
Şef S.V.S.U.Tiream 

dl. Chioreanu Gheorghe 
 
 
 
 
 
 

Red./Tehn.C.G. 
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