
 
 

ROMÂNIA                                  Proiect, 
JUDEŢUL GORJ                                                      AVIZEAZĂ ,                                 
CONSILIUL JUDEŢEAN                               SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,            
                                                                         Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 
 

 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul județului Gorj, pentru anul 2020, precum și a 

documentației aferente 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 
Având în vedere: 

-Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre; 
-Raportul de specialitate comun întocmit de Direcţia urbanism  şi amenajarea teritoriului şi Direcţia juridică şi 

dezvoltarea capacităţii administrative din cadrul Consiliului Judeţean Gorj; 
-Raportul de avizare al Comisiei pentru industrie, agricultură, silvicultură şi protecţia mediului; 
-Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică; 
-Adresa nr. 2407597/10.07.2020 a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Lt.col. Dumitru Petrescu” al judeţului 

Gorj, înregistrată la Consiliul Judeţean Gorj sub nr. 9875/2020; 
-Prevederile art.10, lit. d din Legea nr.481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
-Prevederile art.15, lit. a) din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
-Prevederile art. 6 din Metodologia de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor, aprobată prin Ordinul 

Ministrului Administraţiei şi Internelor, nr.132/2007; 
        -Prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 
În temeiul prevederilor art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 pr ivind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1.  Se aprobă  Planul de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul județului Gorj, pentru anul 2020, precum și a 
documentației aferente, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică direcțiilor de specialitate din cadrul Consiliului Județean Gorj, precum și 
Instituției Prefectului – Județul Gorj. 

Art. 3.  Direcţiile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Gorj, împreună cu Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă „Lt.col. Dumitru Petrescu” al Judeţului Gorj vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

 
PREŞEDINTE,                                                                         CONTRASEMNEAZĂ, 

     Cosmin – Mihai Popescu                                                   SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,  
                                                 Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 
 

 
 

Nr.__ 
Adoptată în şedinţa  din ______2020 
Cu un număr de __ voturi 
Din totalul numărului de consilieri 

http://www.cjgorj.ro/webnou/comisia6.asp
http://www.cjgorj.ro/webnou/comisia5.asp


 
 

 
 CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 
 

 
REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul județului Gorj, pentru 

anul 2020, precum și a documentației aferente 

 

 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Lt.col. Dumitru Petrescu” al judeţului Gorj, a înaintat Consiliului Judeţean 

Gorj, spre analiză şi aprobare Planul de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul judeţului Gorj, pentru anul 2020, precum și 
documentația aferentă. 
 Planul de analiză şi acoperire a riscurilor și documentația aferentă la nivelul judeţului Gorj sunt întocmite în 
conformitate cu Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 132 din 29.01.2007 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. 

Potrivit art. 6, alin.1 şi 2 din Metodologia aprobată prin actul normativ menţionat,  planul de analiză şi acoperire a 
riscurilor și documentația aferentă se întocmesc de comitetul judeţean pentru situaţii de urgenţă şi se aprobă de consiliul 
judeţean, în termen de maximum 60 de zile de la aprobarea de către prefect a Schemei cu riscurile teritoriale din unitatea 
administrativ-teritorială, elaborată de inspectoratul judeţean pentru situaţii de urgenţă, şi se actualizează la fiecare început 
de an sau de câte ori apar alte riscuri decât cele analizate sau modificări în organizarea structurilor care, potrivit legii, au 
atribuţii ori asigură funcţii de sprijin privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă în profil teritorial.  
 Întocmirea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor și a documentației aferente la nivelul judeţului Gorj, pe care îl 
propunem spre aprobare, respectă prevederile Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, precum şi prevederile 
Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare. 

Planul de analiză şi acoperire a riscurilor și documentația aferentă la nivelul judeţului Gorj sunt documente 
complexe, ce cuprinde date şi informaţii amănunţite referitoare la riscurile potenţiale identificate la nivelul judeţului, la 
măsurile şi modul de acţiune pentru minimizarea şi înlăturarea  efectelor acestora asupra comunităţii, precum şi resursele 
necesare pentru managementul acestora. 

Scopul lor este de a veni în sprijinul comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă, al tuturor instituţiilor şi 
organismelor implicate în prevenirea şi gestionarea riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă, pentru asigurarea protecţiei 
populaţiei, mediului şi a bunurilor materiale din localităţile judeţului. 

Obiectivele planului și documentației aferente sunt următoarele: 
- asigurarea prevenirii riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă ce pot afecta judeţul Gorj, prin evitarea 

manifestării acestora, reducerea frecvenţei de producere ori limitarea consecinţelor lor, în urma identificării şi 
evaluării tipurilor de risc; 

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

- stabilirea concepţiei de intervenţie în situaţie de urgenţă şi elaborarea planurilor operative; 
- alocarea şi optimizarea forţelor şi mijloacelor necesare prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă. 
Având în vedere cele expuse, considerăm că proiectul de hotărâre este oportun şi întocmit cu respectarea 

prevederilor legale, drept pentru care propunem aprobarea lui în forma prezentată. 
 

 
 

INIŢIATOR , 
PREŞEDINTE, 

Cosmin-Mihai Popescu 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
DIRECŢIA  URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI 
DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII ADMINISTRATIVE 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre  privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul județului Gorj, pentru 

anul 2020, precum și a documentației aferente 

 
 

 Prin proiectul de hotărâre prezentat se propune aprobarea  Planului de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul 
județului Gorj, pentru anul 2020, precum și a documentației aferente, 
 

În temeiul prevederilor art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, consiliul judeţean, în exercitarea atribuţiilor privind gestionarea serviciilor publice din subordine 
prevăzute în sarcina sa, asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor 
publice de interes judeţean privind situaţiile de urgenţă. 

Temeiul legal la întocmirea proiectului de hotărâre supus spre dezbatere şi aprobare este constituit de: 
- Prevederile art. 10, lit. d din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, potrivit cărora „Organizarea 

protecţiei civile la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, al instituţiilor publice, al operatorilor 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”; 

- Prevederile art. 15, lit. a din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi 
completările ulterioare, potrivit cărora: „Consiliul judeţean/Consiliul General al Municipiului Bucureşti are următoarele 
obligaţii principale: a) aprobă planul de analiză şi acoperire a riscurilor aferent judeţului sau municipiului Bucureşti, după 
caz, şi stabileşte resursele necesare pentru aplicarea acestuia”; 

- Prevederile art. 6 din Metodologia de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor, aprobată prin 
Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor, nr.132/2007, potrivit cărora ,,Planul de analiză şi acoperire a riscurilor se 
întocmeşte de comitetul judeţean pentru situaţii de urgenţă şi se aprobă de consiliul judeţean, în termen de maximum 60 de 
zile de la aprobarea de către prefect a Schemei cu riscurile teritoriale din unitatea administrativ-teritorială, elaborată de 
inspectoratul judeţean pentru situaţii de urgenţă, şi se actualizează la fiecare început de an sau de câte ori apar alte riscuri 
decât cele analizate sau modificări în organizarea structurilor care, potrivit legii, au atribuţii ori asigură funcţii de spr ijin 
privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă în profil teritorial”.  

Prin cunoaşterea şi aplicarea prezentului Plan de analiză şi acoperire a riscurilor și a documentației aferente se 
creează premisele unei intervenţii operative şi eficiente, folosirea judicioasă a forţelor şi mijloacelor, toate subsumate 
creşterii nivelului de siguranţă al comunităţii judeţului Gorj. 

Faţă de aceste motive, apreciem că proiectul de hotărâre este oportun şi întocmit cu respectarea prevederilor legale 
în vigoare, drept pentru care propunem Consiliului Judeţean Gorj adoptarea hotărârii în forma prezentată. 

 
 

               ARHITET ŞEF                                         Direcţia Juridică, Dezvoltarea Capacităţii Administrative 
 RĂUS DANIEL                                                                                  și Achiziții Publice 
                                         COSTEL MARCĂU 
                                                 

Compartiment urbanism și amenajarea teritoriului 
Dana Nistorescu   
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