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                                    RAPORT 

      privind actualizarea Planului de Analiză si Acoperire a Riscurilor 

                 pentru comuna Gura Vitioarei, în anul 2017 

    

        În conformitate cu prevederile art.4 , art.13 lit.a , art.14 lit.a din 

legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor ,cu modificarile si 

completarile ulterioare , ale art. 10 lit. d din  legea nr. 481/2004 privind 

protectia civila , cu modificarile si completarile ulterioare si ale Ordinului 

Ministerului Administratiei si Internelor nr. 132 /2007 pentru aprobarea 

Structurii – cadru si a Metodologiei de elaborare a Planului de analiza si 

acoperire a riscurilor , autoritatile locale au obligatia elaborarii planului de 

analiza si acoperire a riscurilor specific localitatii , insotit de hartile si 

schemele cu riscurile teritoriale si au obligatia transmiterii acestuia spre 

avizare la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Prahova . 

      Planul de analiză si acoperire a riscurilor din localitatea noastra ( PAAR) 

reprezinta documentul care cuprinde riscurile potenţiale identificate la 

nivelul localitatii , masurile , actiunile si resursele necesare pentru 

managementul riscurilor specifice .  

       Obiectivele acestui plan sunt acelea de a permite factorilor de conducere 

si de decizie sa faca alegerile cele mai bune posibile referitoare la : 

    -  prevenirea riscurilor generatoare de situatii de urgenta, 

     - amplasarea si dimensionarea unitatilor operative privind prevenirea si 

gestionarea situatiilor de urgenta , 

     - stabilirea conceptiei de interventie si elaborarea planurilor de interventie 

in situatii de urgenta , 

     - alocarea resurselor si mijloacelor necesare prevenirii si gestionarii 

situatiilor de urgenta . 

        Scopul Planului de analiză si acoperire a riscurilor consta in : 

     - crearea unui cadru unitar de actiune pentru prevenirea si  

managementul riscurilor generatoare de situatii de urgenta,  

     - realizarea intr-un timp scurt a masurilor pentru pregatirea populatiei  

si teritoriului , protectia populatiei, salariatilor , bunurilor materiale si a 

colectivitatilor de animale , in situatii de urgenta, 

     - realizarea unei conceptii unitare privind acoperirea riscurilor atat din  

punct de vedere financiar ,cat si logistic , 



- dimensionarea forţelor umane si materiale in functie de tipul de  

riscuri , cat si de amploarea acestora . 

        P.A.A.R cuprinde sectiuni referitoare la : ,,Amplasare geografica si 

relief’’;,Caracteristici climatice’’; ,,Retea hidrografica’’; ,,Populatie’’; ,,Cai 

de transport’’;,,Dezvoltare economica’’; ,,Infrastructuri locale’’si ,,Specific 

local’’. Analiza riscurilor generatoare de situatii de urgenta cuprinse in 

P.A.A.R are in vedere riscurile naturale , tehnologice , biologice , de 

incendiu , sociale si alte tipuri de riscuri . 

      Având  in vedere aceste prevederi legale, supunem aprobării 

dumneavoastra proiectul de hotarare prezentat, in conformitate cu 

dispozitiile art. 36 alin.2, art.45 alin.1, art.115 alin.1 lit.b din legea 

nr.215/2001 , legea administratiei publice locale, republicata, cu modificarile 

si  completarile ulterioare . 
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