HOTĂRÂRE
cu privire: la aprobarea Planului de analiză şi acoperire a
riscurilor pentru situaţii de urgenţă la nivelul Judeţului Olt
Având în vedere:
 Expunerea de motive nr. 8090/15.10.2008 cu privire la
aprobarea Proiectului de Hotărâre nr. 8091 din 15.10.2008 ;
 Adresa nr. 1175131/06.10.2008 a Inspectoratului pentru
Situaţii de Urgenţă al judeţului Olt, prin care comunică pentru
aprobare Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor ;
 Raportul nr. 8179/17.10.2008 al Direcţiei Dezvoltare
Regională, Management Proiecte şi Relaţii Internaţionale;
 Raportul nr. 8445/23.10.2008 al comisiei pentru organizarea şi
dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie şi
protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de
arhitectură;
 Raportul nr. 8473/24.10.2008 al comisiei pentru administraţia
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea
drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii;
 Raportul nr. 8486/24.10.2008 al comisiei pentru agricultură,
silvicultură, industrie, servicii publice şi comerţ;
 Prevederile Programului Operaţional Regional 20072013;
 Ghidul Solicitantului pentru Axa nr.3 – “Îmbunătăţirea
infrastructurii sociale“, domeniul de intervenţie 3.3 

“Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale
pentru intervenţii în situaţii de urgenţă ”;
 Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
 Prevederile Legii
incendiilor;

nr. 307/2006 privind apărarea împotriva

 Prevederile Normelor generale de apărare împotriva
incendiilor, aprobate prin Ordinul Ministrului Administraţiei şi
Internelor nr. 163/2007;
 Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 132/2007
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;
 Hotărârea Guvernului nr. 2288/2004 
pentru aprobarea
repartizării principalelor funcţii de sprijin pe care le asigură
ministerele,
celelalte
organe
centrale
şi
organizaţiile
guvernamentale privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de
urgenţă;
 Hotărârea Guvernului nr. 1491/2004 
pentru aprobarea
Regulamentului – cadru privind structura organizatorică,
atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor
operative pentru situaţii de urgenţă;
 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind
Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă,
apobată cu modificări şi completări prin Legea nr.15/2005 ;
 Prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2008
388/2007, cu modificările şi completările ulterioare ;

nr.

În temeiul prevederilor art.91 alin(1) lit.d), alin (5) lit.a),pct.8 şi art.97
alin(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre:
Art.1 Se aprobă „Planul de analiză şi acoperire a riscurilor pentru
situaţii de urgenţă la nivelul Judeţului Olt”, prevăzut în anexa care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 (1) Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Dezvoltare
Regională, Management, Proiecte şi Relaţii Internaţionale, Direcţiei
Buget  Finanţe, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Olt, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Olt
pentru aducere la îndeplinire, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
Sud Vest Oltenia, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei
Prefectului – judeţul Olt.
(2) Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă pune la dispoziţia
Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului judeţean pentru
situaţii de urgenţă, Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor şi
transmite extrase din acesta celorlalte instituţii şi organisme cu atribuţii
în prevenirea şi gestionarea riscurilor generatoare de situaţii de
urgenţă în vederea cunoaşterii şi aplicării prevederilor documentelor
respective.
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