
ROMÂNIA
JUDEŢUL   ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperirea Riscurilor al 
Judeţului Ilfov pe anul 2009

Consiliul Judeţean Ilfov;

Având în vedere:

- Expunerea  de  motive  a  Preşedintelui  şi  Vicepreşedinţilor 
Consiliului  Judeţean  Ilfov,  înregistrată  cu  nr. 
........../...............2009

- Raportul direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean 
Ilfov nr. ........../...............2009;

- Raportul de avizare al Comisiei de administraţie publică locală, 
juridică,  apărarea  ordinii  publice,  respectarea  drepturilor  şi 
libertăţilor cetăţeneşti;

- Raportul  de  avizare  al  Comisiei de  organizare  şi  dezvoltare 
urbanistică,  realizarea  lucrărilor  publice,  arhitectură  şi 
administrarea domeniului public şi privat al judeţului;

- Raportul  de  avizare  al  Comisiei  de  buget,  finanţe,  bănci, 
prognoze şi studii economice;

- Raportul  de  avizare  al  Comisiei  de  servicii  publice,  sociale, 
comerţ, privatizare şi integrare eurpeană

În conformitate cu art. 91 alin. (1) lit b) si f) si alin. (3) lit d) din Legea 
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare .

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 481/2004 privind Protecţia Civilă 
în România precum şi de prevederile Ordinului M.A.I 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.

În temeiul prevederilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare .



H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aprobă Planul de Analiză şi Acoperirea Riscurilor al 
judeţului  Ilfov  pe  anul  2009,  potrivit  anexei  ce  face  parte  integrantă  din 
prezenta hotărâre.

Art. 2. Autorităţile  şi  instituţiile  publice,  persoanele  fizice  şi 
juridice  sunt  obligate  să  ia  măsurile  necesare  pentru  apărarea  împotriva 
incendiilor,  prevenirea  şi  după  caz,  gestionarea  situaţiilor  de  urgenţă,  în 
condiţiile legii.

Art.3.   Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov să 
semneze documentul menţionat la art.1.

Art. 4. Direcţiile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean 
Ilfov  precum şi  Inspectoratul  pentru  Situaţii  de  Urgenţă  „Codrii  Vlăsiei” 
Ilfov vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE,

Cristache Rădulescu

Avizează,
SECRETAR  AL JUDEŢULUI,

Monica Trandafir

Nr. .........
Din  ………2009



ROMÂNIA
JUDEŢUL   ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

Nr.________ din__________2009

R A P O R T

Prin referatul Serviciului Public de Cooperare Internă si Internaţională 
al judeţului Ilfov nr...../2009 se precizează faptul că în cursul anului curent 
C.J.Ilfov,  prin  Asociaţia  de  Dezvoltare  Intercomunitară  Bucureşti-Ilfov 
(ADIBI),  urmează  să  aplice  în  cadrul  Programului  Operaţional  Regional, 
Axa Prioritară 3 ”Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul Major de 
Intervenţie 3.3 “Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale 
pentru intervenţii în situaţii de urgenţă” cu proiectul „Dezvoltarea şi dotarea 
bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă în regiunea 
Bucureşti - Ilfov” în valoare de cca 8,82 mil €.

Potrivit prevederilor art. 104 alin. (1) lit.b), alin. (3) lit. d) din Legea 
nr.215/2001 a  administraţiei  publice  locale,  republicată  cu modificările  şi 
completările  ulterioare,  consiliul  judeţean are printre atribuţii  cele privind 
dezvoltarea economico – socială a judeţului.

De  asemenea,  potrivit  dispoziţiilor  art.  10  lit.d)  din  Legea  nr. 
481/2004 privind protecţia civilă, cu modificările şi completările ulterioare, 
organizarea protecţiei civile la nivelul unităţilor administrativ – teritoriale, al 
instituţiilor  publice,  al  agenţilor  economici  şi  al  organizaţiilor 
neguvernamentale se realizează în raport cu clasificarea acestora din punct 
de vedere al protecţiei civile şi constă în întocmirea planurilor de analiză şi 
de acoperire a tipurilor de riscuri în teritoriul de competenţă sau în domeniul 
de activitate.

Planul  de  Analiză  şi  Acoperire  a  Riscurilor,  denumit  în 
continuare  PAAR,  cuprinde  riscurile  potenţiale  identificate  la  nivelul 
unităţilor administrativ – teritoriale, măsurile, acţiunile şi resursele necesare 
pentru managementul riscurilor respective.



Acest  plan  reactualizat  pentru  anul  în  curs  este  documentul  de 
bază  în  promovarea  şi  susţinerea  eligibilitatii  proiectului  mai  sus 
menţionat.

Scopurile PAAR sunt de a asigura cunoaşterea de către toţi factorii 
implicaţi a sarcinilor şi atribuţiilor ce le revin premergător, pe timpul şi după 
apariţia  unei  situaţii  de  urgenţă,  de  a  crea  un  cadru  unitar  şi  coerent  de 
acţiune pentru prevenirea şi gestionarea riscurilor generatoare de situaţii de 
urgenţă şi de a asigura un răspuns optim în caz de urgenţă, adecvat fiecărui 
tip de risc identificat.

Obiectivele PAAR sunt:
a) asigurarea prevenirii riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă, 

prin  evitarea  manifestării  acestora,  reducerea  frecvenţei  de 
producere  ori  limitarea  consecinţelor  lor,  în  baza  concluziilor 
rezultate  în  urma identificării  şi  evaluării  fiecarui  tip  de  risc, 
conform schemei cu riscurile teritoriale;

b) amplasarea şi dimensionarea unităţilor operative şi a celorlalte 
forţe destinate asigurării funcţiilor de sprijin privind prevenirea 
şi gestionarea situaţiilor de urgenţă;

c) stabilirea  concepţiei  de  intervenţie  în  situaţii  de  urgenţă  şi 
elaborarea planurilor operative;

d) alocarea  şi  optimizarea  forţelor  şi  mijloacelor  necesare 
prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă.

În conformitate cu OMAI # 132/2007, PAAR se întocmeşte anual de 
către Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, şi se aprobă de Consiliul 
Judeţean  corespunzător  unităţilor  administrativ  –  teritoriale  pe  care  le 
reprezintă.

Întrucât  la  nivelul  judeţului  Ilfov a fost  elaborat  de către  comitetul 
judeţean pentru situaţii de urgenţă Planul judeţean de analiză şi acoperire a 
riscurilor pe anul 2009, acesta trebuie aprobat de către Consiliul Judeţean 
Ilfov.

Aplicarea prezentului Plan de Analiză şi acoperire a riscurilor creează 
premisele  unei  intervenţii  operative  şi  eficiente,  folosirea  judicioasă  a 
forţelor şi mijloacelor, toate subsumate nivelului de siguranţă al locuitorilor 
judeţului Ilfov.

Având în vedere cele prezentate mai sus şi ţinând cont de prevederile 
legale în materie, am initiat Proiectul de hotărâre pe care îl supunem spre 
dezbatere şi adoptare Consiliului Judeţean Ilfov.

Direcţia Juridică Şi Administraţie Publică                             Direcţia 
Economică                                         Director Executiv         

 Director Executiv, 



IRINA SULIMAN                                                                        BOGDAN 
COSTEA     

 

Direcţia Lucrări Publice

Director Executiv,
MIHAELA VOINEA

         Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului
    Director Executiv,
    ARHITECT SEF

       MIHAELA NEDELCU

Şef Serviciu Juridic 
Contencios,

Avizare 
Legalitate Acte

Adela Ralea
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