
 
 

 ROMÂNIA                                                                                                                PROIECT, 

JUDEŢUL GORJ 

CONSILIUL JUDEŢEAN              

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea “Planului de analiză şi acoperire a  

riscurilor” la nivelul judeţului Gorj, pentru anul 2017 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 

Având în vedere: 

-Expunerea de motive la proiectul de hotărâre; 
-Raportul de specialitate comun întocmit de Direcţia urbanism  şi amenajarea teritoriului şi Direcţia 

juridică şi dezvoltarea capacităţii administrative din cadrul Consiliului Judeţean Gorj; 
-Raportul de avizare al Comisiei pentru industrie, agricultură, silvicultură şi protecţia mediului; 

-Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică; 

-Adresa nr.2744368/22.06.2017 a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Lt.col. Dumitru Petrescu” 

al judeţului Gorj, înregistrată la Consiliul Judeţean Gorj sub nr. 7672/23.06.2017; 

-Prevederile art.91, alin.1, lit.d, coroborat cu art.91, alin.5, lit.a, punctul 8 din Legea administraţiei 

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

-Prevederile art.10, lit. d din Legea nr.481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

-Prevederile art.15, lit.a din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

-Prevederile art. 6 din Metodologia de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor, aprobată 

prin Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor, nr.132/2007; 

    

În temeiul art.97, alin.1, din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 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” la nivelul judeţului Gorj, pentru anul 

2017, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2.  Direcţiile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Gorj, împreună cu Inspectoratul pentru 

Situaţii de Urgenţă „Lt.col. Dumitru Petrescu” al judeţului Gorj vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

 

         PREŞEDINTE,                                                                           CONTRASEMNEAZĂ, 

Cosmin-Mihai Popescu                                                                                 SECRETAR JUDEŢ, 

                     Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 

Nr. __ 

Adoptată în şedinţa  din ______2017 

Cu un număr de __ voturi 

Din totalul numărului de consilieri 

 

 

 

http://www.cjgorj.ro/webnou/comisia6.asp
http://www.cjgorj.ro/webnou/comisia5.asp
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                                   Exemplar unic 

                                                                                                                    Nr.               din  
                                                                                                                                

                                                                                                                             APROB 

INSPECTOR ŞEF 

              Lt.Col., 

                                        Malacu Augustin 

 

SINTEZA 

PLANULUI DE ANALIZĂ ŞI ACOPERIRE A RISCURILOR 

AL JUDEŢULUI  GORJ 

 

 Planul de analiză şi acoperire a riscurilor al judeţului  Gorj, denumit în continuare P.A.A.R., 

este întocmit în baza prevederilor Legii 307 din 12.07.2006 - privind apărarea împotriva incendiilor, 

art. 4 şi în conformitate cu Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 132 din 29.01.2007, 

de către Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă  Gorj şi se aprobă de Consiliul Judeţean  Gorj, 

pe baza Schemei cu Riscurile Teritoriale din zona administrativ-teritorială, elaborată de Inspectoratul 

pentru Situaţii de Urgenţă  "Lt.col. Dumitru Petrescu" al judeţului Gorj şi aprobată de prefectul 

judeţului Gorj.  

P.A.A.R. 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.  

După elaborare şi aprobare, P.A.A.R. se pune la dispoziţia Secretariatului Tehnic Permanent 

al Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Gorj, iar extrase din documentele respective vor fi 

transmise instituţiilor şi organismelor cu atribuţii privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de 

urgenţă. 

 Planul de analiză şi acoperire a riscurilor al judeţului Gorj este structurat pe 6 (şase) capitole, 

urmate de 58 anexe, după cum urmează: 

CAPITOLUL I – DISPOZIŢII GENERALE - care se referă la  definiţia, scopul şi 

obiectivele P.A.A.R., precum şi la responsabilităţile privind analiza şi acoperirea riscurilor la nivelul 

judeţului Gorj. 

Planul de analiză şi acoperire a riscurilor reprezintă documentul ce cuprinde riscurile 

potenţiale identificate la nivelul judeţului  Gorj, măsurile, acţiunile şi resursele necesare pentru 

managementul acestora. 

Scopurile acestui plan 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 

creare a unui 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. 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

“LT.COL. DUMITRU PETRESCU” AL JUDEŢULUI GORJ 
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Responsabilităţile privind analiza şi acoperirea riscurilor revin tuturor instituţiilor cu 

atribuţii ori cele ce asigură funcţii de sprijin privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă 

de la nivelul judeţului  Gorj. 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “LT.COL. DUMITRU PETRESCU” al Judeţului 

Gorj, prin Centrul Operaţional, asigură pregătirea, organizarea şi coordonarea acţiunilor de răspuns, 

precum şi elaborarea procedurilor specifice de intervenţie, corespunzătoare tipurilor de riscuri 

generatoare de situaţii de urgenţă. Inspectorul şef, în calitate de vicepreşedinte al C.J.S.U.Gorj, 

asigură coordonarea unitară a tuturor componentelor cu responsabilităţi în realizarea intervenţiei. 

Operatorii economici, instituţiile publice, organizaţiile neguvernamentale şi alte structuri din 

unitatea administrativ - teritorială au obligaţia de a pune la dispoziţia comitetului judeţean pentru 

situaţii de urgenţă toate documentele, datele şi informaţiile solicitate în vederea întocmirii planului. 

Toate instituţiile şi organismele  cu atribuţii în prevenirea şi gestionarea riscurilor generatoare 

de situaţii de urgenţă au obligaţia de a lua la cunoştinţă, în părţile cei privesc, de conţinutul P.A.A.R. 

şi să-l aplice corespunzător situaţiilor de urgenţă specifice. 

La nivelul judeţului Gorj structurile implicate în prevenirea şi gestionarea situaţiilor de 

urgenţă sunt reprezentate în Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă  Gorj, Grupurile de Suport 

Tehnic şi ca membrii consultanţi ai acestuia. 

 

 CAPITOLUL II - CARACTERISTICILE UNITĂŢII ADMINISTRATIV- 

TERITORIALE 

În acest capitol sunt evidenţiate şi prezentate succint în sinteză principalele caracteristici ale 

judeţului  Gorj, cu privire în special la: aspectele administrative, amplasarea geografică şi relief, 

caracteristicile climatice, reţeaua hidrografică, populaţia, căile de transport, dezvoltarea 

economică, infrastructurile locale şi specificul regional şi local. Aceste date au fost actualizate, la 

nivelul anului 2016 şi 2017 până în prezent, în baza datelor centralizate de către Secretariatul Tehnic 

Permanent al C.J.S.U. primite de la instituţiile publice, operatorii economici responsabili prevăzute 

în anexa nr. 58 din PAAR., precum şi cele transmise de C.L.S.U. ale localităţilor din judeţul Gorj.  

 

 CAPITOLUL III - ANALIZA RISCURILOR GENERATOARE DE SITUAŢII DE 

URGENŢĂ 

Analiza riscurilor cuprinse în Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor la nivelul 

judeţului Gorj a fost realizată astfel încât să permită cunoaşterea mecanismelor şi condiţiilor de 

producere/manifestare, amploarea şi efectele posibile ale acestora. 

Analiza este detaliată pe tipuri de riscuri, în baza datelor şi evidenţelor statistice ale I.S.U. 

Gorj, precum şi a altor documente puse la dispoziţie de instituţiile cu atribuţii, fiind avute în vedere 

următoarele tipuri de risc: riscuri naturale, tehnologice, biologice, de incendiu, sociale şi alte 

tipuri de riscuri. 
În urma analizei,  tipurile de risc care pot afecta teritoriul judeţului Gorj sunt: 

 

1. RISCURILE NATURALE: 

 Fenomene meteorologice periculoase (vânt puternic şi/sau precipitaţii masive şi/sau căderi 

de grindină): inundaţii, furtuni, secetă, îngheţ (poduri şi baraje de gheaţă pe apă, căderi 

masive de zăpadă, chiciură, polei); 

 Incendii de pădure (incendii la: fondul forestier, vegetaţie uscată); 

 Fenomene distructive de origine geologică: alunecări de teren, cutremure de pământ. 

În judeţul Gorj, au fost identificate zone de riscuri naturale care pot genera situaţii de 

urgenţă astfel: 
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 29 de localităţi  pe teritoriul cărora se află 14 zone de risc la inundaţii din revărsarea 

cursurilor de apă şi 40 zone de risc de inundaţii din scurgeri de torenţi în urma ploilor torenţiele şi 

topirii zăpezii, reprezentate conform Hărţii cu zonele de risc la inundaţii (anexa nr. 50 la PAAR); 

 64 localităţi cu 186 zone de risc la alunecări de teren ce sunt reperezentate pe Harta cu zonele de 

risc la alunecări de teren  (anexa nr. 52 la PAAR). 

 

2. RISCURILE TEHNOLOGICE: 

 Riscuri industriale: accidente, avarii, explozii şi incendii, inclusiv prăbuşiri de teren cauzate 

de exploatări miniere, transport şi depozitare de substanţe periculoase şi alte activităţi tehnologice. 

În judeţul Gorj, sunt 7 operatori economici, care intră sub incidenţa “HGR 804/2007, privind 

controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe 

periculoase” ce prezintă risc mare de explozie şi incendiu existenţi pe teritoriul judeţului sunt: 

- SC. CONPET SA Ploieşti 

- S.C. C.E.O. S.A. Sucursala Electrocentrale Rovinari   

- S.C. C.E.O. S.A. Sucursala Electrocentrale Turceni  

- SC ARTEGO SA     Târgu-Jiu 

- SC Petrofac Solutions & Facilities Support SRL 

- SC Petrom SA Membru  OMV group, Grup de zăcăminte Ţicleni Instalaţia de deetanizare 

GPL Turburea  

- Compania Naţională Romarm, filiala SC Uzina Mecanică Sadu SA 

 Aceste obiective prezintă risc mare de explozie şi  incendiu din cauza cantităţilor de substanţe 

periculoase vehiculate în procesul de producţie care ar putea avea efecte asupra populaţiei din afara 

amplasamentelor, în cazul formării „norului toxic” condus de vânt pe o anumită distaţă 

necontrolabilă.  

     Zonele cu riscuri tehnologice sunt reprezentate pe Harta cu zonele de risc la accidente, 

avarii, explozii şi incendii în industrie, inclusiv prăbuşiri de teren cauzate de exploatări miniere, alte 

activităţi tehnologice sau în activităţi depozitare produse periculoase şi de transport – (anexa nr. 55 

la PAAR). 

 În cazul riscurilor de poluari ale apelor sau solului au fost identificate 25 de localităţi cu 

93 de zone de risc,  ca urmare a centralizării intervenţiilor la poluări accidentale produse la nivelul 

judeţului Gorj în perioada 2002-2016. Zonele de risc la poluări ale apei sau solului sunt 

reprezentate pe Harta cu zonele de risc la poluări accidentale ale apelor şi solului (anexa nr. 56 

din PAAR). 

 În ceea ce priveşte riscul căderilor de obiecte din atmosferă sau din cosmos - pe teritoriul 

judeţului Gorj nu sunt inventariate  zone în  care să se fi produs astfel de evenimente, dar există 

posibilitatea de cădere a obiectelor cosmice din atmosferă (aeronave, planoare etc.), precum şi a 

celor din cosmos (componente ale sateliţilor etc.). 

  Pentru gestionarea acestui tip de risc a fost întocmit la nivelul judeţului Gorj “Planul 

operaţional de intervenţie în caz de accident de aviaţie civilă”.  

 Riscul de explozii a muniţiei neexplodată sau nedezactivată rămasă din timpul 

conflictelor militare a fost analizat ca urmare a centralizării intervenţiilor de cercetare, identificare 

şi asanarea a teritoriului în ultimii 10 ani ala nivelul C.O.J., executate de echipajele de intervenţie din 

cadrul I.S.U.J., fiind  identificate 25 localităţi cu 43 de zone de risc (73 de elemente de muniţii 

diferite descoperite) şi materializate pe Harta zonelor de risc cu muniţie neexplodată sau 

nedezactivată rămasă din timpul conflictelor militare - anexa nr. 57 din PAAR):. 
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3. RISCURILE BIOLOGICE ce pot afecta teritoriul judeţului  Gorj: îmbolnăviri în 

masă determinate de epidemii, epizootii/zoonoze. 

La nivelul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă este  întocmit şi aprobat   „Planul 

judeţean  de urgenţă în caz de pandemie” ca urmare a apariţie la nivel naţional a  noi viruşi de 

gripă.  
Principalele surse potenţiale de izbucnire şi răspândire a unor epizootii/zoonoze sunt 

construcţiile/fermele zootehnice, laboratoarele de analiză, târgurile de animale autorizate şi 

neautorizate. Zone vulnerabile de risc la epizootii/zoonoze în judeţul Gorj sunt reprezentate pe Harta 

zonelor de risc la epizootii/zoonoze (anexa nr. 58 din PAAR). 

 

4. RISCUL DE INCENDIU este determinat pe baza probabilităţii de producere a 

incendiului şi a consecinţelor evenimentului respectiv, la operatorii economici, instituţiile şi 

locuinţele populaţiei din judeţul  Gorj . 

 

5. RISCURILE SOCIALE care se pot datora unor vicii de organizare şi gestionare a 

adunărilor, târgurilor, festivalurilor şi a altor manifestări periodice, respectiv mişcări sociale, 

mitinguri şi demonstraţii. 

 

6. ALTE TIPURI DE RISC ce pot afecta teritoriul judeţului, colectivităţile umane, 

bunurile materiale şi valorile culturale şi de patrimoniu, activităţile culturale, sociale, economice şi 

politice au fost analizate şi pot fi următoarele: blocarea de persoane în autovehicule/mijloace de 

transport implicate în accidente rutiere, feroviare, aeriene etc.; blocarea de persoane sub 

dărâmături, ca urmare a unor situaţii de urgenţă specifice; inundarea subsolurilor clădirilor ce 

aparţin operatorilor economici, instituţiilor publice, precum şi a populaţiei; punerea în pericol a 

vieţii animalelor – blocări/căderi a acestora în lacuri, puţuri etc., suspendarea acestora în copaci 

sau la înălţimi etc.; sinistre grave sau evenimente publice de amploare determinate ori favorizate de 

factorii de risc specifici situaţiilor de urgenţă; accidente pe pârtiile de schi amenajate în zonele 

turistice montane. 

Dintre toate aceste tipuri de risc putem evidenţia ca principale tipuri de risc ce au afectat 

şi pot afecta în continuare teritoriul judeţului Gorj, următoarele:  incendiile şi în special  incendiile 

de vegetaţie uscată; inundaţiile provocate în urma căderilor masive de precipitaţii, a revărsărilor 

de ape şi scurgerilor de torenţi; alunecările de teren. 

 

         CAPITOLUL IV - ACOPERIREA RISCURILOR 

În acest capitol sunt prezentate activităţile şi măsurile specifice, privind pregătirea, 

organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de intervenţie în situaţiile de urgenţă generate de riscurile 

identificate la nivelul judeţului Gorj, care cuprind: Concepţia unică de acţiune în  situaţii speciale 

de urgenţă ce a fost aprobată prin - Hotârârea nr.1/2015 a Comitetulul Naţional pentru Situaţii 

Speciale de Urgenţă, instruirea forţelor de intervenţie; funcţionarea sistemul informaţional de 

introducere a codurilor de alertare,  precum şi diagrama de relaţii în cadrul C.J.S.U. de asigurare 

a fluxului informaţional-decizional pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă (anexa nr. 45 din 

PAAR),. 

 

CAPITOLUL V - LOGISTICA ACŢIUNILOR 

 

Consiliul Judeţean Gorj şi Consiliile Locale au obligaţia să prevadă anual, obligatoriu, în 

bugetele proprii, fondurile necesare pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare 
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necesare analizei şi acoperirii riscurilor de la nivelul judeţului/localităţilor. 

Principalele forţele şi mijloacele de intervenţie nominale şi numerice în funcţie de riscurile 

identificate la nivelul judeţului Gorj conform „Schemei cu riscurile teritoriale la nivelul zonei de 

competenţă a I.S.U. Gorj” sunt stabilite şi prevăzute în „Registrul de riscuri şi capabilităţi de 

intervenţie în situaţii speciale de urgenţă la nivelul Judeţului  Gorj”, elaborat în baza „Concepţiei 

unice de acţiune în situaţii speciale de urgenţă” aprobată prin - Hotârârea nr.1/2015 a 

Comitetulul Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă. 

 

CAPITOLUL VII - DISPOZIŢII FINALE 
Planul judeţean de analiză şi acoperire a riscurilor va fi folosit numai de către cei în drept şi 

numai în scopurile şi raporturile juridice ce reies din prevederile legislaţiei în vigoare pentru 

asigurarea managementului şi gestionării situaţiilor de urgenţă generate pe tipuri de risc şi asigurării 

funcţiilor de sprijin pe timpul gestionării acestora. În caz contrar vinovaţii vor suporta rigorile legii. 

 „Planul judeţean de analiză şi acoperire a riscurilor” cuprinde un număr de 58 anexe care fac 

parte integrantă din plan. 

„Planul judeţean de analiză şi acoperire a riscurilor”, după aprobare va fi adus la cunoştinţă 

celor în drept pentru punerea în aplicarea în părţile ce-i privesc, conform legii. 

Alte informaţii suplimentare se pot obţine de la Centrul Operaţional Judeţean din cadrul 

Inspectoratului Pentru Situaţii de Urgenţă „Lt.col. DUMITRU PETRESCU” al Judeţului Gorj. 

 ANEXELE Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor cuprind informaţii detaliate 

referitoare la problematica abordată în capitolele acestuia, iar în Hărţile cu zonele de risc sunt 

materializate zonele judeţului Gorj posibil a fi afectate, pe tipuri de riscuri. 

 În concluzie „Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor al judeţului  Gorj” este un 

document complex, ce cuprinde date şi informaţii amănunţite referitoare la riscurile identificate la 

nivelul judeţului  Gorj, precum şi la modul de acţiune pentru minimizarea şi înlăturarea efectelor 

acestora asupra comunităţilor. 

 „Planul de analiză şi acoperire a riscurilor al judeţului  Gorj” vine în sprijinul 

Comitetului Judeţean şi al Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă, al tuturor instituţiilor şi 

organismelor implicate în prevenirea şi gestionarea evenimentelor generatoare de situaţii de urgenţă, 

pentru asigurarea protecţiei populaţiei, mediului şi a bunurilor materiale din localităţile judeţului. 

 Prin cunoaşterea şi aplicarea prezentului Plan se creează premisele unei intervenţii operative 

şi eficiente, folosirea judicioasă a forţelor şi mijloacelor, toate subsumate creşterii nivelului de 

siguranţă al comunităţilor judeţului. 

 

 VERIFICAT 

 (î)Adjunct Şef Centru Operaţional 

      Lt.col.,  ÎNTOCMIT  

             Gîlmă Viorel                                                                                           Ofiţer I/SThP 

                                                                                                             Lt., 

 Mihalache Robert 
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 CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea “Planului de analiză şi acoperire a  

riscurilor” la nivelul judeţului Gorj, pentru anul 2017 

 

  

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Lt.col. Dumitru Petrescu” al judeţului Gorj, a înaintat 

Consiliului Judeţean Gorj, spre analiză şi aprobare, „Planul de analiză şi acoperire a riscurilor” la nivelul 

judeţului Gorj, pentru anul 2017. 

 „Planul de analiză şi acoperire a riscurilor” la nivelul judeţului Gorj este întocmit în conformitate cu 

Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.132 din 29.01.2007 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. 

Potrivit art. 6, alin.1 şi 2 din Metodologia aprobată prin actul normativ menţionat,  planul de analiză şi 

acoperire a riscurilor se întocmeşte de comitetul judeţean pentru situaţii de urgenţă şi se aprobă de consiliul 

judeţean, 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 judeţean pentru situaţii de urgenţă, şi se actualizează 

la fiecare început de an sau 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.  

 Întocmirea „Planului de analiză şi acoperire a riscurilor” la nivelul judeţului Gorj, pe care îl propunem 

spre aprobare, respectă prevederile Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, precum şi 

prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare. 

„Planul de analiză şi acoperire a riscurilor” la nivelul judeţului Gorj este un document complex, ce 

cuprinde date şi informaţii amănunţite referitoare la riscurile potenţiale identificate la nivelul judeţului, la 

măsurile şi modul de acţiune pentru minimizarea şi înlăturarea  efectelor acestora asupra comunităţii, precum şi 

resursele necesare pentru managementul acestora. 

Scopul său este de a veni în sprijinul comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă, al tuturor 

instituţiilor şi organismelor implicate în prevenirea şi gestionarea riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă, 

pentru asigurarea protecţiei populaţiei, mediului şi a bunurilor materiale din localităţile judeţului. 

Obiectivele planului sunt următoarele: 

- asigurarea prevenirii riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă ce pot afecta judeţul Gorj, prin 

evitarea manifestării acestora, reducerea frecvenţei de producere ori limitarea consecinţelor lor, în 

urma identificării şi evaluării tipurilor de risc; 

- amplasarea şi dimensionarea unităţilor operative şi a celorlalte forţe destinate asigurării funcţiilor de 

sprijin privind prevenirea situaţiilor de urgenţă; 

- stabilirea concepţiei de intervenţie în situaţie de urgenţă şi elaborarea planurilor operative; 

- alocarea şi optimizarea forţelor şi mijloacelor necesare prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă. 

Având în vedere cele expuse, considerăm că proiectul de hotărâre este oportun şi întocmit cu respectarea 

prevederilor legale, drept pentru care propunem aprobarea lui în forma prezentată. 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
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riscurilor” la nivelul judeţului Gorj, pentru anul 2017 

 

 

 Prin proiectul de hotărâre prezentat se propune aprobarea „Planului de analiză şi acoperire a riscurilor” 

la nivelul judeţului Gorj, pentru anul 2017. 

Potrivit art. 91, alin. 1, lit. d, coroborat cu art.91, alin. 5, lit. a), punctul 8 din Legea administraţiei 

publice locale  nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul judeţean, în 

exercitarea atribuţiilor privind gestionarea serviciilor publice din subordine prevăzute în sarcina sa, asigură, 

potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes 

judeţean privind situaţiile de urgenţă. 

Temeiul legal la întocmirea proiectului de hotărâre supus spre dezbatere şi aprobare este constituit de: 

- Prevederile art. 10, lit. d din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, potrivit cărora 

„Organizarea protecţiei civile la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, al instituţiilor publice, al 

operatorilor economici şi al organizaţiilor neguvernamentale se realizează în raport cu clasificarea acestora 

din punct de vedere al protecţiei civile şi constă în întocmirea planurilor de analiză şi de acoperire a tipurilor 

de riscuri în teritoriul de competenţă sau în domeniul de activitate”; 

- Prevederile art. 15, lit. a din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu 

modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora: „Consiliul judeţean/Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti are următoarele obligaţii principale: a) aprobă planul de analiză şi acoperire a riscurilor aferent 

judeţului sau municipiului Bucureşti, după caz, şi stabileşte resursele necesare pentru aplicarea acestuia”; 

- Prevederile art. 6 din Metodologia de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor, 

aprobată prin Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor, nr.132/2007, potrivit cărora ,,Planul de analiză şi 

acoperire a riscurilor se întocmeşte de comitetul judeţean pentru situaţii de urgenţă şi se aprobă de consiliul 

judeţean, 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 judeţean pentru situaţii de urgenţă, şi se 

actualizează la fiecare început de an sau 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”.  

Prin cunoaşterea şi aplicarea prezentului „Plan de analiză şi acoperire a riscurilor” se creează premisele 

unei intervenţii operative şi eficiente, folosirea judicioasă a forţelor şi mijloacelor, toate subsumate creşterii 

nivelului de siguranţă al comunităţii judeţului Gorj. 

Faţă de aceste motive, apreciem că proiectul de hotărâre este oportun şi întocmit  cu respectarea 

prevederilor legale în vigoare, drept pentru care propunem Consiliului Judeţean Gorj adoptarea hotărârii în 

forma prezentată. 
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