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MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                   PROIECT              
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                           AVIZEAZĂ    
S.T.  826/03.12.2018                                                                pentru legalitate                            

                                                                                 Secretarul Sectorului 6, 
                                                                                          Demirel Spiridon 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul  
Sectorului 6 al Municipiului București 

 
 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 75/03.12.2018 întocmit de către 
Direcția Generală Corp Control Primar și Administrație Publică – Compartimentul 
Activități Speciale şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 
 În conformitate cu prevederile: 
 - art. 63 alin. (5), coroborat cu art. 64 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a 
administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 - art. 4 și art. 13 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 
incendiilor; 
 - art. 5 alin. (1) din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare; 
 - art. 6 alin. (1) din Anexa 1 a Ordinului Ministrului Administrației și 
Internelor nr. 132/2007, pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de 
analiză și acoperire a riscurilor și a Structurii-cadru a Planului de analiză și 
acoperire a riscurilor; 
 În temeiul art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (4) și al art. 63 alin. (5) lit b) din 
Legea    nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 Consiliul Local Sector 6, 

HOTĂRĂȘTE: 
 

 Art. 1. Se aprobă Planul de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul 
Sectorului 6 al Municipiului București, conform Anexei ce face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Generală Corp Control Primar și 
Administrație Publică – Compartimentul Activități Speciale vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentei, conform competențelor. 

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform 
competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6. 
  
 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               CONTRASEMNEAZĂ  
                                   pentru legalitate  
         Secretarul Sectorului 6, 

 
                                 Demirel Spiridon 

 
Nr.:  
Data:  
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EXPUNERE DE MOTIVE 

 

Văzând Raportul de specialitate nr. 75/03.12.2018 al Direcției Generale 

Corp Control Primar și Administrație Publică – Compartimentul Activităţi 

Speciale, din care reiese necesitatea aprobării Planului de analiză și acoperire a 

riscurilor la nivelul Sectorului 6 al Municipiului București, în temeiul prevederilor 

art. 63 alin. (5), coroborat cu art. 64 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a 

administrațiaei publice locale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, art. 4 și art. 13 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor, cu modificările ulterioare, art. 5 alin. (1) din Legea nr. 481/2004 

privind protecția civilă, republicată, cu modificările ulterioare și art. 6 din Anexa 1 

a O.M.A.I. nr. 132/2007 pentru aprobarea metodologiei de elaborare a PAAR și a 

structurii-cadru a PAAR, propun aprobarea prezentului proiect de hotărâre. 

 

PRIMAR, 

Gabriel Mutu 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a  

Riscurilor la nivelul Sectorului 6 

 

 

Având în vedere necesitatea aprobării Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor la 

nivelul Sectorului 6, pentru respectarea: 

-art. 63, alin. 5 ”În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), primarul: 

b) ia măsuri pentru prevenirea şi, după caz, gestionarea situaţiilor de urgenţă;” și art. 

64, alin. 1 ”În exercitarea atribuţiilor de autoritate tutelară şi de ofiţer de stare civilă, a 

sarcinilor ce îi revin din actele normative privitoare la recensământ, la organizarea şi 

desfăşurarea alegerilor, la luarea măsurilor de protecţie civilă, precum şi a altor 

atribuţii stabilite prin lege, primarul acţionează şi ca reprezentant al statului în comuna 

sau în oraşul în care a fost ales.”, din Legea nr. 215/2001, a administrațiaei publice 

locale, republicată cu modificările și completările ulterioare; 

-art. 4 ”(1) Autorităţile administraţiei publice locale asigură aplicarea măsurilor privind 

activităţile de apărare împotriva incendiilor, cuprinse în planurile de analiză şi 

acoperire a riscurilor, ce se întocmesc la nivelul localităţii şi judeţului. 

(2) Planurile de analiză şi acoperire a riscurilor se actualizează anual; 

(3) Metodologia de elaborare şi structura-cadru a planului de analiză şi acoperire a 

riscurilor se aprobă prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor şi se publică în 

Monitorul Oficial al României, Partea I; (4) Prefecţii, primarul general al municipiului 

Bucureşti şi primarii asigură, după caz, elaborarea planurilor de analiză şi acoperire a 

riscurilor la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale pe care le reprezintă.” și art. 13 

”Consiliul local are următoarele obligaţiiprincipale: 

a) aprobă planul de analiză şi acoperire a riscurilor, pentru unitatea administrativ-

teritorială pe care o reprezintă, stabileşte resursele necesare pentru aplicarea acestuia 
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şi îl transmite inspectoratului în raza căruia funcţionează;”, din Legea nr. 307/2006 

privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare; 

-art. 5), alin. (1) ”Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile publice, 

organizaţiile neguvernamentale şi operatorii economici, indiferent de forma de 

proprietate, răspund de aplicarea măsurilor de protecţie civilă stabilite prin prezenta 

lege şi prin planurile proprii, potrivit domeniului lor de competenţă.”, din Legea nr. 

481/2004 privind protecția civilă, replublicată cu modificările ulterioare, 

-art. 6, (1) ”PAAR se întocmesc de comitetul judeţean/al municipiului Bucureşti pentru 

situaţii de urgenţă, respectiv de comitetele locale pentru situaţii de urgenţă şi se aprobă 

de consiliul judeţean/Consiliul General al Municipiului Bucureşti, respectiv de consiliile 

locale, corespunzător unităţilor administrativ-teritoriale pe care le reprezintă.”, din 

OMAI nr. 132/2007 pentru aprobarea metodologiei de elaborare a PAAR și a structurii-

cadru a PAAR, a fost elaborat, de către Comitetul Local pentru Situații de Urgență Sector 

6, Proiectul de hotărâre pentru aprobarea PAAR la nivelul Sectorului 6, urmând ca după 

aprobare să fie transmis Primăriei Municipiului București, în vederea integrării acestuia 

în Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor al Municipiului București. 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL 

 

Ion TĂNĂSUICĂ 

 

 

 

                                                                                 Cons. juridic Liviu Tătaru 

                                                                                Cons. Cristina Covrig 

 


