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 H O T Ă R Â R E A Nr 22 

privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a 

riscurilor în comuna Dobarceni  
 

Consiliul Local DOBARCENI  ,JUDETUL BOTOSANI   

analizând :  

- Referatul de aprobare a Primarului comunei Dobarceni 67/2 03 2022  , prin care se propune 

aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al comunei Dobarceni , 

 - Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi 

acoperire a riscurilor în comuna Dobarceni , întocmit de d-na Cimbru Liliana 67/2 03 2022 , 

 - Avizul favorabil al comisiei de administraţie publică locală, juridică şi protecţie socială, 

protecţia mediului şi turism, 

luând în considerare  
, prevederile art.13 lit.a) din Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare ;  

- prevederile art.14 lit.a) din O.M.A.I. nr.163/2007; - prevederile art.5,6,7 si 8 din O.M.A.I. nr.132/2007 

pentru aprobarea metodologiei de elaborare a PAAR si structura cadru a acestuia;   
 - Prevederile art. 4 din Legea 307/12.07.2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările 

şi completările ulterioare; - Prevederile art.24 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

21/15.04.2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și 

completările ulterioare;  

- Prevederile art.1, art.3, art.5, alin.1), art.6, art.21, art.25, art.27 din Legea nr. 481/24.11.2004 privind 

protecţia civilă, modificată şi completată prin Legea nr. 212/24.05.2006;  

 In temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. a), art. 136, art. 139 alin. 1 coroborat cu cele ale art. 

196 alin. 1 lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;  

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1.  Aprobă Planul de analiză şi acoperire a riscurilor în comuna Dobarceni, prevăzut în 

anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2.  Prezenta hotărâre se va comunica către : 

- Primarul comunei Dobarceni ; 

- Instituţia Prefectului Judeţul Botoşani ; 

- Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ‘‘Nicolae Iorga’’ al Judeţului Botoşani. 

 

 

   Presedinte de sedinta     

                                                   Contrasemneaza 

               Hodan Neculai                                                 Secretar general 

                                     Cimbru Liliana  
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