ROMANIA
JUDEJUL SUCEAVA
COMUNA STRAIA
CONSILIUL TOCAL

.

PROIECT -

HOTARARE

pravind actualizarea Planului de Analizi gi Acoperire a Riscuritor-pAA& al comunei Straja, pe

anul 2019

Consiliul local al comunei Straja, judetul Suceava;
Avand in vedere:
- Expunerea de motive a primarului comunei Straja, dl. Juravle Mihai, inregistrat6 sub nr. 684 din
31.01,2019;
- Raportul de specialitate al Compaftimentului Urbanism inregistrat sub nr. ....... din ....................;
Raportul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare econom ico-sociald, buget,
finante, administrarea domeniului public Ai privat al comunei, agricultur5, gospodSrire comunalt, prote-qij
mediului 9i turism din cadrul Consiliului Local al comunei Straja, judelul Suceava, inregistrat sub nr. ,........

-

din ........................;

-

Planul de Analiz5 9i Acoperire

a

25.01.2019;

Riscurilor actualizat pe anul 2019 inregistrat sub nr. 556 din

In conformitate cu dispozitiile art. 13 lit. a) din Legea 307/2006, privind ap5rarea impotriva
incendiilor, cu modificarile 9i complet5rile ulterioare, dispoziliile art. 6 - Anexa 1 din Ordinut nr. S)lZOOl
pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiz5 gi acoperire a riscurilor gi a Structurii cadru a Planului de analiz5 gi acoperire a riscurilor;
In temeiul dispozitiilor art. 36 alin. (2) lit. d) 9i alin. (6) lit. a) pct. B, art. 45 alin. (1) art. 115 alin.
9i
(1) lit. b) din Legea nr.21512001 a administraliei publice locale, republicat5, cu modificarile complet6rile
9i
ulterioare,

HOTANAST
Art.l.

E

Se aproba actualizarea Planului de Analiz5 gi Acoperire a Riscurilor

pe anul 2019, conform Anexei.

4ft.2.

-

PAAR al comunei Straja,

Primarul comunei, prin aparatul de specialitate, va aduce la indeplinire prevederile prezentei

hot516ri.

-

Aft.3.

Prezenta hotdr6re se comunic5 cu:

Institutia Prefectului

- jud. Suceava

Inspectoratul pentru Situatii de Urgent5 ,tsucovina,,al jud. Suceava
Primarul comunei
Comitetul local pentru Situatii de Urgent5 Straja
Afigare public5

Comu

straja,

..1.!.:.9.t.

n,...68f......,

:..2?.(?......

Secretarul

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
PRIMARIA COMUNEI STRAJA
Nr.684 din 31 01.2019

EX PUNERE DE MOTIVE
Ia proiectul de hotararrc privind reactualizarea Planului de Analizl gi Acoperire a RiscurilorPAAR, al comunei Straja, pentru anul2019

Protectia civil[ este o component[ a sistemului securitdlii nalionale gi reprezint6 un
ansanrblu integrat de activitSli specifice, mdsuri qi sarcini organizatorice, tehnice, operative, cu
caracter umanitar qi de informare public5, planificate, organizate qi realizate potrivit legii, in
scopul prevenirii qi reducerii riscurilor de producere a dezastrelor, protejerii populagei, buriurilor
gi mediului impotriva efectelor negative ale situaliilor de urgenla, conflicteloiarmate qi inllturdrii
operative a urmlrilor acestora gi asigurdrii condifilor necesare supraviefuirii persoanelor afectate.
Activitatea de protecfie civil[ este de interes na{ional, are caracter permanent qi se bazeazd
pe indeplinirea obligaliilor ce revin, potrivit legislatiei in domeniu *iottelitor administra{iei
publice centrale qi locale, celorlalte persoane juridice de drept public qi privat iomine, precum qi
persoanelor fizice.
in acest sens se num[r[ printre atribufiile principale ale Consiliul Local aprobarea Planului
de Analiz[ qi Acoperire a Riscurilor la nivelul
"o**ii, intocmirea acestuia fiind o obligafie in
sarcina Comitetului Local pentru Situagri de Urgen[[.
Planul de Analizi gi Acoperire a Riscurilor se actualizeazd anual sau ori de cAte ori este

necesar.

Avdnd in vedere cele expuse propun Consiliului Local aprobarea proiectului de hotflrdre in

forma prezentatS-

PRIMAR,

6uq
Comuno
STRAJA

