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HOTĂRÂRE 
cu privire la:  aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscului   la nivelul 

Județului Olt, reactualizat pentru anul 2016 
 

    Având în vedere: 
 Expunerea de motive nr. 3911/11.04.2016  cu privire la Proiectul de Hotărâre 

nr. 3912/11.04.2016; 
 raportul nr. 3913/11.04.2016  al Serviciului Dezvoltare Regională; 
 raportul nr. 4230/19.04.2016 al Comisiei pentru administraţie publică locală, 
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu 
cetăţenii; 
 raportul nr. 4259/19.04.2016  al Comisiei pentru muncă, protecţie socială, 

activităţi sportive şi de agrement; 
 raportul nr.4263/19.04.2016 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură,industrie, 

servicii publice şi comerţ ; 
 raportul nr. 4216/19.04.2016 al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea 

urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului, 
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură 

 raportul nr. 4272/19.04.2016 al Comisiei pentru cultură şi învăţământ ;  
 Adresa nr. 3012246/07.04.2016 a Inspectoratului pentru Situații de Urgență 

„Matei Basarab” al Județului Olt, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 
nr.3872/08.04.2016 prin care se solicită aprobarea Planului de Analiză și 
Acoperire a Riscului  la nivelul Județului Olt reactualizat pentru anul 2016; 

 Prevederile art.1 alin. (2) , art.4 alin.(1) și (2) și art. 15 lit.a) din Legea nr. 
307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor,cu modificările și completările 
ulterioare;  

 Prevederile art. 5 lit.b) și c) și art.12 lit.a) din  Normele generale de apărare 
împotriva incendiilor aprobate prin Ordinul Ministrului Administrației și 
Internelor nr. 163/2007;  

 Prevederile art. 2,3,4,6 și 8 din Anexa nr. 1  „ Metodologia de elaborare a 
Planului de analiză și acoperire a riscurilor ” și Anexa nr. 2 „Structura cadru a 
Planului de analiză și acoperire a riscurilor ” la Ordinul 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;  
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 Prevederile art.4. din Hotărârea Guvernului nr. 2288/2004 pentru aprobarea 
repartizării principalelor funcții de sprijin pe care le asigură ministerele, celelalte 
organe centrale și organizațiile neguvernamentale privind prevenirea și 
gestionarea situațiilor de urgență;  

 Prevederile art.2 alin.(1) din Regulamentul-cadru privind structura 
organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor 
operative pentru situații de urgență, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 
1491/2004;  

 Prevederile art. 2 lit. a), d), g), i) și j), art.11, art.22 și art. 25 din Ordonanța 
de Urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management 
al Situațiilor de Urgență , aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 
15/2005, modificată și completată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr.89/2014; 
În temeiul prevederilor art.91 alin.(1), lit.d),  alin.(5) lit. a) , pct.8 ,  art.97 alin.(1) , 

art.98 coroborat cu art.45 alin.(1) și art.115 alin. (1) lit.c) 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 și Acoperire a Riscului   la nivelul 
Județului Olt, reactualizat pentru anul 2016 , comunicat de Inspectoratul pentru 
Situații de Urgență „Matei Basarab” al județului Olt, prevăzut în  anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
 Art.2. (1). Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Matei Basarab” al județului 
Olt pune la dispoziția Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului  Județean 
pentru Situații de Urgență Olt un exemplar din Planul de analiză și acoperire a 
riscurilor la nivelul județului Olt și transmite extrase din acesta celorlalte  instituții și 
organisme cu atribuții în prevenirea și gestionarea riscurilor generatoare de situații 
de urgență în vederea cunoașterii și aplicării prevederilor documentelor respective. 

 (2). Prezenta hotărâre se comunică Serviciului dezvoltare regională, 
Direcţiei  Economice,Buget - Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al  
Consiliului Judeţean Olt,  Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Matei Basarab” 
al Județului Olt pentru aducere la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt 
şi Instituţiei Prefectului – judeţul  Olt.  
 

PREŞEDINTE , 
Paul STĂNESCU  

        Contrasemnează  ,  
     Secretar al Judeţului, 

                                                                         Gabriel BULETEANU  
Prezenta hotărâre a fost aprobată cu 24 de voturi “Pentru” 
 
Slatina, 21 aprilie 2016 
Nr. 74 
/L.D. ( 2 ex.) 


