JUDETUL SUCEAVA
PRIMARIA COMLINEI PUTNA
SECRETARCOMIII\TA

Nr.719106.02.2020

ANUNT
Avand in vedere necesitatea adoptdrii de cdtre Consiliul local Putna a unei
hotlrari cu caracter normativ, in temeiul dispoziliilor art.7 dir. Legea nr. 5212003
privind transparenla decizionald in administralia public6,republicatd am procedat 1a
iedactarea pioiectului de hotdrdre, a referatului de aprobare privind nec,esitatea
adoptdrii actului administrativ cu caractel normativ propus, pe care le afi$dm la
sedi.rl PrimAriei comunei Putna gi pe www.primariaputna.ro, in vederea dezbaterii
publice a acestora:
Proiect de hotdrdre privind prh,ind aprobarea Planului de analizd qi acoperire
a riscurilor-PAAR pentru anul 2020 la nivelul comunei Putna, judelul suceava

in scris propuneri, sugestii, opinii referitoare la
proiectul de act normativ, cu valoare de recomandare, in termen de 10 zile de la
data afi96rii qi publicdrii prezentului anunl, respectiv 20'02'2020, ora 14,00, la
secretarul comunei Putna, judelul Suceava .
Persoanele interesate pot trimite

Secretar general
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ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA PUTNA
CONSILIUL LOCAL
PROIECT

HOTARARE
privind aprobarea Planului de anatiz[ 9i acoperire a riscurilor-PAAR pentru anul2020la nivelul
comunei Putna, judelul Suceava

Consiliul local al comunei Putna, judepl Suceava;
Av6nd in vedere :
- Referatul de aprobare prezentat de domnul Coroamd Gheorghe, primar al comunei Putna,
judeiul Suceava , nr.642 din 04.02.2020;
Raportul Biroului financiar- contabil, achizilii publice, urbanism gi amenajarea teritoriului, nr'
703 din 05.02.2020;
- Avizul Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico sociald, buget,
finante, administrarea domeniului pubtic qi privatagricultur6, gospoddrire comunal[, protecliamediului,
servicii, comerf, urbanism $i amenajarea teritoriului, nr. .....".. din............ ;
in conformitate cu prevederile art. 14, punctul 2 din H.G. m. 149212004 privind principiile de
organizare, funclionarea gi atribuliile serviciilor de urgen!6 profesioniste, ale art. 13, lit. "a" din Legea
n . tOl IZOO6 privind apirarea impotriva incendiilor, ale art. 6 din Ordinul Ministrului Administraliei qi
Internelor nr. 13212007 pentru aprobarea metodologiei de elaborare a Planului de analiz[ 9i acoperire a
riscurilor $i a Structurii -cadru a Planului de analiz[ 9i acoperire a riscurilor qi art. 10 lit. "d" din Legea
nr. 481/2004 privind proteclia civi[5, republicati.
in temeiul art. 129 alin. (2) lit. "d", alin. (7), lit "h", art. 139 ain. (1) 9i al art. 196 alin. (1), lit'
"a" din O.U.G. nr. 5/2019 privind Codul administrativ ;
HOTARA$TE:

Art.1. Se aprobi Planul de analizd qi acoperire a riscurilor-PAAR pentru anul 2020 la nivelul
comunei Putna, judelul Suceava, conform anexei care face pafte integrantd din prezenta hotdrAre.
Art.2. Piezentul Plan de analizd gi acoperire a riscurilor-PAAR la nivelul comunei Putna,
judeJul Suceava pentru anul 2O2O se va transmite $efului Inspectoratului pentru Situalii de Urgen![
Suceava pentru avizare.

Art.3. Primarul comunei Putna, judelul Suceava, va aduce la indeplinire prevederile prezentei
hot[rAri.
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REFERAT DE APROBARE
proiectului de hotdr6re privind aprobarea Planului de analizd gi acoperire a riscurilorPAAR pentru anlJ2020la nivelul comunei Puhra, judelul Suceava

Domnilor consilieri,

Prin Ordinul Ministrului Administraliei gi Intemelor nr. 13212007 a fost aprobat6
metodologia de elaborare a Planului de analizd gi acoperire a riscurilor qi a Structurii -

cadru a Planului de ataliz6, gi acoperire a riscurilor.
Planul de analizd gi acoperire a riscurilor cuprinde riscurile potenliale identificate 1a
nivelul unitAlilor administrativ-teritoriale, m5surile, acJiunile gi resursele necesare pentru
managementul riscurilor. Scopul PAAR este de a asigura cunoa$terea de . cdtre to{i

factorii implica{i a sarcinilor qi atribu{iilor ce le revin premergltor, pe timpul gi dupi
aparilia unei situa{ii de urgen{d, de a crea un cadru unitar gi coerent de actiune pentru
prevenirea gi gestionarea riscurilor generatoare de situalii de urgentd gi de a asigura un
rdspuns optim, adecvat fiecdrui tip de risc identifrcat.
Planul este structurat pe gase capitole plus anexe, conJinutul siu fiind conform cu
Ordinul m.132/2007.
Planul mai sus menfionat trebuie actualizat 9i aprobat prin hotdrdre de cdtre Consiliul
Local, drept pentru care am initiat un proiect de hotlrdre in acest sens cu care v[ rog sd
fi1i de acord gi sd-l aprobati in forma prezentatd.
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JUDETUL SUCEAVA
PRIMARIA COMUNEI PUTNA
Biroul financiar-contabil, achizilii publice'
Urbanism qi amenaj area teritoriului
Nr. 703 d\n05.02.2020

RAPORT
de avizare a proiectului de hotardre privind aprobarea Planului de analizd 9i acoperire a
riscuril,or-PAAR pentru anul2020la nivelul comunei Putna, j udelul suceava

Biroul financiar-contabil, achizilit publice, urbanism qi amenajarea teritoriului din
judeful Suceava luand
cadrul aparatului propriu al Consiliului Local al comunei Putna,
,p.. unuiira qi dezbatere referatul de aprobare qi proiectul de hotdrdre ini{iat de cltre
p.lmurrl comunei cu privire 1a privind aprobarea Planului de atalizd qi acoperire a
iiscurilor-pAAR pentru anul 2020la nivelul comunei Putna, judelul Suceava;
constata c6 proiectul de hotSrare este iniliat \n baza qi cu respectarea prevederilor
legale, respectiv art. 14, punctul 2 din H.G. w. 149212004 privind principiile de
oriunir*., t nclionarea qi atriUuliite serviciilor de urgenld profesioniste, ale art. 13, 1it.
"ui din Legea m. 3O712006 privind apdrareaimpotriva incendiilor, ale art' 6 din Ordinul
MinistrululAdministra{iei qi Int..n"ior nr. 13212007 pentru aprobarea metodologiei de
a Planului
elaborare a Planului de anilizd 9i acoperire a riscurilor 9i a Structurii -cadru
riscurilor.
de
- -analizd qi acoperire aavizeazd
favorabil proiectul de hotSrAre qi propune Consiliului
ilcfnsecinla ,
local s6-1 adopte in forma prezentati.
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