
 AVIZAT DE LEGALITATE, 

                                                SECRETARUL GENERAL  

              AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

                                                                   jr. Chiru-Cătălin Cristea   

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor  

al Municipiului Târgoviște 

 

  Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în ședința ordinară a 

lunii septembrie 2021, având în vedere: 

▪ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 32926/17.09.2021, întocmit în 

conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, 

adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;   

▪  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 32927/17.09.2021, întocmit în 

conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, 

adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

▪  Prevederile art. 6 din Metodologia de elaborare a Planului de analiză și 

acoperire a riscurilor, aprobată prin Ordinul nr. 132/2007 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; 

▪  Prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

▪  Prevederile Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare;  

▪  Prevederile Ordinului 1995/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind 

prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice riscului la cutremure 

şi/sau alunecări de teren; 

▪  Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal 

Târgovişte; 

 

▪  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. h) din Codul Administrativ 

adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

  În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 

196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu 

modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 



HOTĂRÂRE : 

 

Art. 1 Se aprobă Planul de analiză și acoperire a riscurilor al Municipiului 

Târgoviște, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Serviciul 

Voluntar pentru Situații de Urgență, Comitetul Local pentru Situații de 

Urgență al Municipiului Târgoviște şi pentru comunicare, Secretarul General 

al Municipiului Târgoviște. 

 

                                                     INIȚIATOR, 

    PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

       jr. Daniel-Cristian Stan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Red. M.L.U. 

Compartimentul de resort căruia i-a fost transmis 

prezentul proiect 

 Termen limită depunere  

raport de specialitate 

  24 septembrie 2021 

Serviciul Voluntrar pentru Situații de Urgență X  

Direcția Economică X  

Biroul Contencios Juridic X  

Comisia de specialitate căreia i-a fost transmis 

prezentul proiect 

  

Comisia nr. 1   

Comisia nr. 2   

Comisia nr. 3 X  

Comisia nr. 4   

Comisia nr. 5 X  

 

 

 

 



Nr…………./…………… 

                                                                                                         APROBAT, 

          Primarul Municipiului Târgoviște 

                   Jr. Daniel – Cristian STAN  

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

            Conform prevederilor  OMAI 132 din 29.01.2007  / 2004, Metodologia de 

elaborare a planului de analiză şi acoperire a riscurilor din unitatea administrativ-

teritorială, Legii nr. 481/2004 a Protecţiei Civile, cu modificările şi completările 

ulterioare și Legii nr. 307/2006 privind Apărarea Împotriva Incendiilor, Consiliul 

Local al Municipiului Târgovişte  actualizează ,, Planul de Analiză și Acoperire a 

Riscurilor ”al Municipiului Târgoviște anual, 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 prin prevenirea şi gestionarea situaţiilor de 

urgenţă în profil . 

 Actualizarea ,, Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor ” al Municipiului 

Târgoviște în anul 2021 : 

- număr populație ( cap. II, secț.4 ); 

- numărul de firme din fiecare domeniu și numărul de angajați 

cuprinși în aceste firme ( cap. II, secț. 6, pct a; 

- Suprafață de teren ocupată cu vegetație și după destinație ( cap. II, 

secț. 6,  pct. c. ; 

- Agrement ( cap. II, secț. 6,  pct d.  Turism ) ; 

- Locațiile rețelei sanitare – nr. paturi din Municipiul Târgoviște ( cap. 

II, secț. 7.  Infrastructuri Locale ) ; 

- Incendii de pădure ( cap. III, Secț 1., b. Analiza riscurilor naturale )  

- Riscuri biologice ( cap. III, secț. 3 Analiza Riscurilor Biologice ) 

- Modificarea anexei nr. 9 a prezentului plan . 

 Înaintăm spre dezbatere, comisiei de specialitate în vederea obținerii avizului 

proiectului de hotărâre pentru actualizarea ,, Planul de Analiză și Acoperire a 

Riscurilor ” al Municipiului Târgoviște, ulterior urmând a fi înscris pe ordinea de zi 

a ședinței Consiliului Local al Municipiului Târgoviște . 

 

ȘEF S.V.S.U 

ing. Laurențiu George ALEXANDRU 

 

 

 

 

 



ROMANIA                                                                               VIZAT  

JUD. DAMBOVITA                            PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE 

MUN. TARGOVISTE                                   

CONSILIUL LOCAL                                             jr. Daniel Cristian STAN 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind actualizarea ,, Planului de analiză şi acoperire a riscurilor ” al Municipiului 

Târgoviște  

Date generale privind initiatorul solicitarii:   

Nume / prenume / adresa : Alexandru Laurenţiu George  

Functia / calitatea : consilier / şef Serviciu Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă  

Expunerea de motive :  

Actualizarea ,, Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al Municipiului 

Târgoviște ”, astfel :  

- număr populație ( cap. II, secț.4 ); 

- numărul de firme din fiecare domeniu și numărul de angajați cuprinși în 

aceste firme     ( cap. II, secț. 6, pct a; 

- Suprafață de teren ocupată cu vegetație și după destinație ( cap. II, secț. 

6,  pct. c. ; 

- Agrement ( cap. II, secț. 6,  pct d.  Turism ) ; 

- Locațiile rețelei sanitare – nr. paturi din Municipiul Târgoviște ( cap. II, 

secț. 7.  Infrastructuri Locale ) ; 

- Incendii de pădure ( cap. III, Secț 1., b. Analiza riscurilor naturale )  

- Riscuri biologice ( cap. III, secț. 3 Analiza Riscurilor Biologice ) 

- Modificarea anexei nr. 9 a prezentului plan . 

Baza legală a solicitării :  

- OMAI 132 din 29.01.2007  / 2004, Metodologia de elaborare a planului de 

analiză şi acoperire a riscurilor din unitatea administrativ-teritorială ; 

- Legea 307 privind Apărarea Împotriva Incendiilor, actualizată ; 

- Legea 481 privind Protecția Civilă, actualizată ;  

-  Ordinul nr. 1160 din 1995 cu modificările ulterioare, privind prevenirea şi 

gestionarea situaţiilor de urgenţă specific riscului de cutremure şi / sau alunecări 

de teren ;  

- Proces Verbal de Control al I.S.U. Dâmbovița, nr. 24929 din 16.07.2020 . 

Propunerea compartimentului de specialitate: . 

- Adoptarea unei hotărâri prin care ,, Planul de analiză şi acoperire a riscurilor al 

Municipiului Târgoviște  ” să fie actualizat conform modificărilor mai sus 

menționate . 

 
Șef Birou Contencios Juridic 

Cons. juridic Epurescu Elena                     

 

Director Economic, 

Ec. Silviana-Ecaterina Marin 

              Initiator :    Şef S.V.S.U. 

 Ing. Alexandru Laurenţiu George    


