ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul județului Gorj, pentru anul
2021, 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. 3057783/31.08.2021 a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Lt.col. Dumitru Petrescu”
al judeţului Gorj, înregistrată la Consiliul Judeţean Gorj sub nr. 13455/02.09.2021;
-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 privind 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 2021,
precum și a documentației aferente, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. 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.

Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată direcțiilor din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Gorj, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Lt.col. Dumitru Petrescu” al judeţului
Gorj și Instituției Prefectului –Județul Gorj.
PREŞEDINTE,
Cosmin – Mihai Popescu
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CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu

