
ROMÂNIA 
JUDETUL BOTOSANI 
COMUNA MIHAI EMINESCU  
CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei 

Mihai Eminescu 
          

Consiliul Local al Comunei Mihai Eminescu, întrunit in ședința din data de 
25.03.2022, 

Analizând: referatului întocmit de șef COAT înregistrat la Registratura Primăriei 
comunei Mihai Eminescu sub nr. 3257/10.03.2022,  referatul de aprobare al Primarului comunei 
privind necesitatea adoptării hotărârii privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a 
riscurilor pe teritoriul, raportul de specialitate al Compartimentului juridic, avizele comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Local,  

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 1492/2004 privind principiile de organizare, 
funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste, a Ordinului Ministrului 
Administraţiei şi Internelor nr. 132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului 
de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru al acestuia, ale H.G. nr. 557/2016 privind 
manegementul principalelor tipuri de risc, respectiv ale Legii nr. 307/2006 privind apărarea 
împotriva incendiilor, cu completările şi modificările ulterioare, 

În temeiul art. 196 alin. (1), lit. a), din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2021 
privind Codul administrativ, cu completarile si modificarile ulterioare,  

 
Consiliul Local al comunei Mihai Eminescu adopta prezenta HOTĂRÂRE: 

 
Art. 1. Se aprobă Planul de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Mihai 

Eminescu pentru anul 2022, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 2. Planul de analiză şi acoperire a riscurilor se pune la dispoziţia secretariatului 

tehnic al Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Mihai Eminescu şi se 
actualizează la fiecare început de an sau ori 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. 

Art. 3. Primarul comunei Mihai Eminescu va duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri prin serviciile de specialitate şi Comitetul local pentru situaţii de urgenţă. 

Art. 4. Hotărârea se va comunica Instituţiei Prefectului - Judeţul Botoşani în vederea 
exercitării controlului cu privire la legalitate, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Nicolae 
Iorga” al Judeţului Botoşani, Secretariatului tehnic al Comitetului local pentru situaţii de urgentă, 
Primarului comunei Mihai Eminescu. 
 

PRESEDINTELE DE SEDINTĂ, 
 

DUMITRU ALECU 

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 

BOGDAN-GABRIEL SUHĂREANU 
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