
ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                 PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor 
al judeţului Ilfov

Consiliul Judeţean Ilfov,

Având în vedere:

- Adresa  Inspectoratului  pentru  Situaţii  de  Urgenţă  Codrii  Vlăsiei  al  Judeţului  Ilfov  nr. 

1356244/10.02.2011, înregistrată la Consiliul Judeţean Ilfov cu nr.  1161/10.02.2011; 

- Expunerea de motive a preşedintelui  şi  vicepreşedinţilor  Consiliului  Judeţean Ilfov nr. 

______/______2011; 

-   Raportul  Direcţiilor  de  specialitate  din  cadrul  Consiliului  Judeţean  Ilfov  nr. 

_______/______2011;

- Raportul de avizare al Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi liberăţilor cetăţeneşti;

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

- În baza Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor şi a Ordinului Ministrului 

Administraţiei  şi  Internelor  nr.  132/2007 pentru aprobarea  Metodologiei  de elaborare a 

Planului de Analiză si Acoperire a Riscurilor;

În temeiul dispoziţiilor art.  91 alin. 1 şi art.  91 alin. 1 lit.  ,,f “ şi art. 97 din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, modificată şi completată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor al judeţului Ilfov   pe anul 2011, 

prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.



Art. 2 Direcţiile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov şi Inspectoratul pentru 

Situaţii  de  Urgenţă   Codrii  Vlăsiei  al  judeţului  Ilfov  vor  aduce  la  îndeplinire  prevederile 

prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE,

CRISTACHE RĂDULESCU

                                                                                                               
AVIZEAZĂ,

  SECRETAR AL JUDEŢULUI,
                                                                                                     MONICA TRANDAFIR

Nr_____
Din ___________2011



ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

Nr.____/__________ 2011   

 EXPUNERE DE MOTIVE

Prin  adresa  nr.   1356244/10.02.2011,  Inspectoratul  pentru  Situaţii  de  Urgenţă 

Codrii Vlăsiei al judeţului Ilfov, ne solicită aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a 

Riscurilor la nivelul Judeţului Ilfov pentru anul 2011.

Potrivit  Legii 307/2006  privind apărarea incendiilor si a Ordinului  Ministrului 

Administraţiei şi Internelor nr. 132/2007 pentru aprobarea Medodologiei de elaborare, avem 

obligaţia să aprobăm Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor la nivelui Judeţului Ilfov.

În  temeiul  art.91  alin.1  lit.a)  coroborat  cu  art.91  alin.2  lit.e)   din  Legea 

nr.215/2001  a  administraţiei  publice  locale,  republicată,  modificată  şi  completată  : 

„Consiliul judeţean îndeplineşte atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de  

specialitate al consiliului judeţean, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean  

şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean”

Ţinând cont de prevederile art.97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice 

locale,  republicată,  modificată  şi  completată "(1)  consiliul  judeţean  adoptă  hotărâri  cu  

votul majorităţii membrilor prezenţi, în afară de cazurile în care legea sau regulamentul de  

organizare şi funcţionare a consiliului cere o altă majoritate.

    (2) Proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului  

judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni. Redactarea proiectelor se  

face de către cei care le propun, cu sprijinul secretarului unităţii administrativ-teritoriale  

şi al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean.

 (3)  Hotărârile  se  semnează  de  preşedinte  sau,  în  lipsa  acestuia,  de  vicepreşedintele  

consiliului judeţean care a condus şedinţa şi se contrasemnează de secretarul judeţului".

   



Faţă de cele precizate mai sus şi în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare,  am iniţiat  proiectul  de  hotărâre  alăturat  pe  care  îl  supunem spre  dezbatere  şi 

adoptare Consiliului Judeţean Ilfov.

PREŞEDINTE,

Cristache Rădulescu

VICEPREŞEDINTE,                                                               VICEPREŞEDINTE,

           Roman Gheorghe                                                                     Cristina Manicea



ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

Nr.____/__________ 2011   

RAPORT

 Potrivit Legii 307/2006  privind apărarea incendiilor si a Ordinului Ministrului 

Administraţiei şi Internelor nr. 132/2007 pentru aprobarea Medodologiei de elaborare, avem 

obligaţia să aprobăm Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor la nivelui Judeţului Ilfov.

În  temeiul  art.91  alin.1  lit.a)  coroborat  cu  art.91  alin.2  lit.e)   din  Legea 

nr.215/2001  a  administraţiei  publice  locale,  republicată,  modificată  şi  completată  : 

„Consiliul judeţean îndeplineşte atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de  

specialitate al consiliului judeţean, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean  

şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean”

Ţinând cont  de prevederile art.97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei  publice locale, 

republicată,  modificată  şi  completată  "(1)  consiliul  judeţean  adoptă  hotărâri  cu  votul  

majorităţii  membrilor  prezenţi,  în  afară  de  cazurile  în  care  legea sau  regulamentul  de  

organizare şi funcţionare a consiliului cere o altă majoritate.

    (2) Proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului  

judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni. Redactarea proiectelor se  

face de către cei care le propun, cu sprijinul secretarului unităţii administrativ-teritoriale  

şi al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean.

 (3)  Hotărârile  se  semnează  de  preşedinte  sau,  în  lipsa  acestuia,  de  vicepreşedintele  

consiliului judeţean care a condus şedinţa şi se contrasemnează de secretarul judeţului".

 Prin  adresa  nr.  1356244/10.02.2011,  Inspectoratul  pentru  Situaţii  de  Urgenţă 

Codrii  Vlăsiei  al  judeţului  Ilfov,  solicită  aprobarea  Planului  de  Analiză  şi  Acoperire  a 

Riscurilor la nivelul Judeţului Ilfov pentru anul 2011.



  

Având în vedere cele menţionate şi ţinând cont de prevederile legale în materie, 

am întocmit  prezentul raport pentru a însoţi proiectul de hotărâre alăturat.

                           DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI  
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

                                                  DIRECTOR EXECUTIV
                                                              Irina Suliman

 Şef Serviciu Juridic-Contencios, 
                                                     Avizare Legalitate Acte 

                          Adela Steliana Ralea
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