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Proiectul se va transmite: - celor patru Comisii de specialitate ale Consiliului local spre avizare;
- Compartiment Protecție Civilă și Situații de Urgență;

  
                   

PROIECT de HOTĂRÂRE nr. 17/ 2023
privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor la nivelul Municipiului Lupeni pe anul 2023

                                        

    Consiliul Local al Municipiului Lupeni
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 4830/ 20 februarie 2023 prezentat de domnul Lucian Marius Resmeriță,

Primar  al  Municipiului  Lupeni  prin  care  propune  aprobarea  Planului  de  Analiză  și  Acoperire  a  Riscurilor  la  nivelul
Municipiului Lupeni pe anul 2023;

Văzând  Raportul  nr.  4104/  13  februarie  2023  prezentat  de  doamna  Jr.  Carmen  Mihaela  Mocanu,  Consilier
Protecție Civilă și Situații de Urgență;

Ţinând seama de prevederile:
- art. 27 și art. 28 alin. (1) lit. “a” și “b” al Legii  nr. 481/ 2004, privind protecţia civilă, republicată,  cu modificările şi
completările ulterioare;
- ale art. 3 lit. “a”,  art. 7 alin. (1) lit. “e” și art. 12 din OUG nr. 21/ 2004 privind Sistemul Naţional de Management al
Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
- ale art. 6 alin. (1) din Ordinul Ministrului Administraţiei și 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;

În conformitate cu prevederile Legii transparenței decizionale în administrația publică nr. 52/ 2003, republicată,
cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. „d”, alin. (7) lit. „g” şi „h”, alin. (14) precum și art. 139 alin.
(1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1 Se aprobă „Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor pentru anul 2023”, prevăzut în
Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Lupeni
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.  3  Hotărârea  poate  fi  atacată  conform prevederilor  Legii  nr.  554/ 2004 a contenciosului
administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.  4  Hotărârea  va  fi  comunicată  Instituţiei  Prefectului  Judeţului  Hunedoara  în  vederea
exercitării controlului cu privire la legalitate fiind adusă la îndeplinire de către Primarul Municipiului
Lupeni iar la cunoştinţa cetăţenilor prin grija Secretarului Municipiului Lupeni.

Lupeni, 
20 februarie 2023 

                                        INIŢIATOR                
                 PRIMARUL MUNICIPIULUI LUPENI                AVIZAT– SECRETAR GENERAL

           LUCIAN MARIUS RESMERIȚĂ                   Jr. MARIUS CLAUDIU BĂLOI 
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Nr. 4830/ 20 februarie 2023

Referat de aprobare

                   

Anual, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Ordinul 132/ 29.01.2007 al Ministrului

Administraţiei  şi  Internelor  consiliile  locale  aprobă  „Planul  de  Analiză  şi  Acoperire  a  Riscurilor”,

document de anvergură, elaborat de specialiști în domeniu ținând cont de particularitățile zonei.

La elaborarea sa trebuie să fie luați în calcul factorii de mediu, industriali dar și cei istorici cu

potențial pericol pentru populație. 

 Potrivit prevederii legale, în calitate de Primar al Municipiului Lupeni și implicit de Președinte

al Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Lupeni, am dispus revizuirea planurilor

aprobate în anii  precedenți  iar  în prezent vă propun analizarea și  aprobarea „Planului de Analiză şi

Acoperire a Riscurilor a Municipiului Lupeni” pentru anul 2023.

Procedural, Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor, după întocmirea sa, va urma procedura

dezbaterii  publice conform prevederilor  Legii  transparenței  decizionale nr.  52/ 2003, republicată,  cu

modificările și completările ulterioare,  fiind publicat și afișat  în mod corespunzător.  În această fază,

cetățenii  sau  alte  organizații  își  pot  exprima  punctul  de  vedere  sau  pot  face  propuneri  pentru

îmbunătățirea sa.

Planul în sine, prezentat ca anexa nr. 1 la proiectul de hotărâre conține la rândul său 12 anexe

numerotate corespunzător fiind întocmit conform prevederilor legale și conținând informațiile impuse de

lege. 

PRIMAR
LUCIAN MARIUS RESMERIȚĂ
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Nr. 4832/  20 februarie 2023

RAPORT 

Analizând Proiectul de hotărâre nr. 17/ 2023 inițiat de domnul Lucian Marius Resmeriță, Primar
al Municipiului Lupeni, prin care propune Consiliului local al Municipiului Lupeni aprobarea Planului
de Analiză şi Acoperire a Riscurilor la nivelul Municipiului Lupeni pe anul 2023, precizez următoarele:

Proiectul respectiv a fost inițiat de Primarul Municipiului Lupeni pentru a se respecta prevederea
legală care impune reanalizarea și aprobarea anuală a planului de analiză şi acoperire a riscurilor al
fiecărei localități.

Întrucât Proiectul de hotărâre a fost întocmit cu respectarea normelor de tehnică legislativă dar și
pe baza propuneii formulate prin Raportul nr. 4104/13 februarie 2023, în calitate de Consilier Protecție
Civilă și Situații de Urgență, consider întrunite toate condițiile pentru supunerea sa dezbaterii publice
impuse de Legii transparenței decizionale în administrația publică nr. 52/ 2003.

Ulterior parcurgerii procedurii de dezbatere publică, proiectul de hotărâre va fi supus unei analize
de către Consiliul local al Municipiului Lupeni în vederea adoptării ca hotărâre, moment în care,  Planul
de Analiză şi Acoperire a Riscurilor la nivelul Municipiului Lupeni pe anul 2023 va deveni operațional.

Planul prezentat în Anexa nr. 1 la proiectul de hotărâre conține mai multe anexe în care sunt
prezentate  datele  necesare pentru întocmirea  și  realizarea  acestuia.  Actualizarea Planului  a  presupus
colaborarea cu mai instituții dar și cu agenți economici și persoane implicabile în gestionarea situațiilor
de urgență. 

Prezentul Raport s-a întocmit în temeiul prevederilor art. 136 din Ordonanța de Urgență nr. 57/
2019 privind Codul administrativ.

Compartiment Protecție Civilă și Situații de Urgență
Consilier 

Jr. Carmen Mihaela Mocanu


