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ROMANIA
JUDEŢUL SUCEAVA
PRIMĂRIA COMUNEI PÂRTEȘTII DE JOS
S.V.S.U. PÂRTEȘTII DE JOS
Nr. 697 / 07.02.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea anexei la HCL nr.15 din
30.03.2018 privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor teritoriale

PAAR pentru comuna Pârteștii de Jos, actualizat

Compartimentul S.V.S.U. Pârteștii de Jos aduce la cunoştiinţa Consiliului local şi

a comisiei de specialitate necesitatea adoptării unei hotărâri prin care să se aprobe

modificarea și completarea anexei la HCL nr.15 din 30.03.2018 privind aprobarea

Planului de analiză şi acoperire a riscurilor teritoriale PAAR pentru comuna Pârteștii de

Jos, actualizat în conformitate cu:

- prevederile art. 14, punctul 2 din Hotărârea Guvernului României nr.1492/2004

privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă

profesioniste;

- prevederile art.13 , lit. a) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva

incendiilor, modificată;

- prevederile art. 6, din Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 132/2007-

pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi acoparire a riscurilor

şi a Structurii-cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor;

În conformitate cu prevederile art.5 și art. 10 din Legea nr. 481 din 2004 privind

Protecția civilă (republicată) respectiv prevederile art. 5, 6 și art. 7 din Ordinul Mai nr.

132 din 2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi

acoparire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor

avem obligația de a actualize sau întocmi după caz Planul de Analiză și Acoperire a

Riscurilor la nivel local .

Potrivit prevederilor art. 6, alin. (2) din Ordinul Ministrului Administraţiei şi

Internelor nr. 132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiza

si acoperire a riscurilor si a Structurii –cadru a Planului de analiza si acoperire a riscurilor,

acest plan se actualizează la fiecare început de an sau ori de câte ori apar alte riscuri
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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.

Având în vedere inundațiile din lunile iunie – iulie 2018, pe raza comunei

Pârteștii de Jos au fost identificate zone noi cu alunecări de teren cuprinse în fișele

tehnice de evaluare și planurile de situație -anexa 2 la Proiectul de hotărâre- anexa 14 la

PAAR.

Se modifică anexa 3 -Tabelul nominal cu componența Comitetului local pentru

situații de urgență, din PAAR -ul aprobat în anul 2018 datorită faptului că SC Mr.

Lucass SRL Pârteștii de Jos și-a încetat activitatea iar Aministratorul societății Abu

Munshar Marwan nu se mai regăsește la rubrica consultanți .

Faţă de considerentele arătate mai sus, propun să adoptaţi proiectul de hotărâre ,în

forma prezentată.

Sef SVSU Pârteștii de Jos
Consilier juridic ,
Mireuță Spiridon


