
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 

H O T Ă R Â R E A  NR.162/2008 
privind aprobarea  actualizării Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul judeţului 

Vaslui  
 

având în vedere adresa nr.1.446.112/2008 a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Podul Înalt” 
al judeţului Vaslui prin care se înaintează Planul de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul judeţului 
Vaslui în vederea actualizării ; 

având în vedere prevederile art.6, alin. (2) din Ordinul ministrului administraţiei şi internelor 
nr.132/2007 privind 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 temeiul dispoziţiilor art.91, alin. (5), lit. „a”, pct.8 şi art.97 din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

Consiliul Judeţean Vaslui, 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
Art.1. - Se aprobă actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul judeţului 

Vaslui prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. - Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr.70 din 26 iunie 2007, privind aprobarea Planului 

de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul judeţului Vaslui, se abrogă. 
                                                                                                                       Vaslui, 28 noiembrie 2008 

 
 

P R E Ş E D I N T E, 
Vasile Mihalachi 

                                                                                                                                  Contrasemnează: 
                                                                                                                   Secretarul judeţului Vaslui, 
                                                                                                                 Gheorghe Stoica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*
Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.  



CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI 
P R E Ş E D I N T E  

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe 
teritoriul judeţului Vaslui 

 
Doamnelor şi domnilor consilieri,  
Pentru a asigura cunoaşterea de către toţi factorii implicaţi a sarcinilor şi atribuţiilor ce le revin 

premergător, pe timpul şi după apariţia unei situaţii de urgenţă şi pentru a crea un cadru unitar şi coerent 
de acţiune pentru prevenirea şi gestionarea riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă Comitetul Judeţean 
pentru Situaţii de Urgenţă a întocmit Planul de analiză şi acoperire a riscurilor, care potrivit prevederilor 
art.6, alin. (1) din Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr.132/2007 privind aprobarea 
Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de 
analiză şi acoperire a riscurilor, se aprobă de către Consiliul judeţean Vaslui.  

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr.70 din 26 iunie 2007 a fost aprobat Planul de 
analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul judeţului Vaslui. 

Planul de analiză şi gestionare a riscurilor urmăreşte realizarea următoarelor obiective principale: 
asigurarea prevenirii riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă prin evitarea manifestării, reducerea 
frecvenţei de producere şi limitarea consecinţelor; amplasarea şi dimensionarea unităţilor operative şi a 
celorlalte forţe; stabilirea concepţiei de intervenţie şi elaborarea planurilor operative; alocarea şi 
optimizarea forţelor şi mijloacelor necesare prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă.  

În realizarea şi definitivare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor s-au avut în vedere 
următoarele categorii de riscuri:  

 - riscuri naturale: fenomene meteo periculoase (inundaţii, furtuni, secetă, îngheţ etc.), 
incendii de pădure, fenomene distructive de natură geologică (cutremure , alunecări de teren);  

 - riscuri tehnologice: industriale, de transport şi depozitare de produse periculoase, de 
transport rutier şi feroviar, de transport prin reţele magistrale, de poluare a apelor, de prăbuşire ale 
construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor, de eşec utilităţi publice etc.;  

 - riscuri biologice;  
 - riscuri de incendii;  
 - riscuri sociale.  
Planul de analiză şi acoperire a riscurilor cuprinde, de asemenea, informaţii privind fazele de 

urgenţă a acţiunilor, acţiunile de protecţie-intervenţie, instruirea forţelor care gestionează situaţii de 
urgenţă şi realizarea circuitului informaţional-decizional şi de cooperare. 

Potrivit prevederilor art.6, alin. (2) din Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr.132/2007 
privind aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-
cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor, acest plan 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.  

Actualizarea planului constă în modificarea Anexei nr.1, referitoare la Lista autorităţilor şi 
factorilor care au responsabilităţi în analiza şi acoperirea riscurilor în judeţul Vaslui şi a Anexei nr.3 - 
Componenţa nominală a Comitetului Judeţean pentru situaţii de urgenţă Vaslui. 

Faţă de considerentele arătate mai sus, vă propun să adoptaţi proiectul de hotărâre privind 
aprobarea actualizării Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul judeţului Vaslui, în forma 
prezentată.  

PREŞEDINTE, 
Vasile Mihalachi 

 


