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 JUDEŢUL CONSTANTA 

   COMUNA  MERENI 
             PRIMAR 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 

privind  aprobarea  planului de analiza  si acoperire a riscurilor  din  comuna  Mereni, judetul 
Constanta 

  

 Având în vedere: 
     - Referatul de aprobare al Primarului comunei Mereni in calitatea sa de initiator 
inregistrat sub nr. 5653  / 10.12.2021  intocmit in conformitate cu prevederile art. 136, alin. 
(8), lit. a) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile 
ulterioare, in calitate de initiator , coroborat cu prevederile art. 240 din acelasi act normativ; 
           - Raportul de specialitate al domnului  Ghiordunescu Ion in calitate de reprezentant al 
SVSU  inregistrat sub nr. 5705 / 14.12.2021; 
 -Planul  de analiza si acoperire a riscurilor din  comuna Mereni, judetul Constanta; 
 -Prevederile art. 2, art. 32, art. 120, alin. (1) si alin. (2) din Constitutia Romaniei, 
republicata; 
 -Prevederile art. 10, pct. 3 din Carta europeana  a autonomiei locale adoptata la 
Strasbourg la data de 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199 / 1997; 
 -Prevederile art. 7, alin. (2) din Codul civil al Romaniei, adoptat  prin Legea nr. 287 / 
2009, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 -Prevederile art. 4, alin. (2), art. 13, lit. a) din Legea nr. 307 / 2006 privind apararea 
impotriva incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 -Prevederile art. 6, alin. (1) si alin. (2)  din Ordinul nr. 132 / 2007 pentru aprobarea 
Metodologiei de elaborare a Planului de analiza si acoperire a riscurilor si a Structurii – cadru 
a Planului de analiza si acoperire a riscurilor; 
 -Prevederile art. 10, lit. d) din legea nr. 481 / 2004 privind protectia civila, republicata, 
cu modificarile si completarile ulterioare; 
 -Prevederile  legii nr. 52 / 2003 privind transparenta decizionala  cu privire la elaborarea 
actelor normative, cu modificarile si completarile ulterioare; 
  

   În temeiul prevederilor  art. 129,alin. (1),  alin. (2), lit. d), alin. (3), lit. e),  alin. 
(7), lit. h), art. 136, alin. (1) – (3)  , art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) , art. 197, alin. (1), 
alin. (2), alin. (4), alin. (5), art. 198, alin. (1) si art. 199, alin. (1) si alin. (2), art. 240 din Ordonanta 
de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

 

SE PROPUNE: 
 

            ART. 1.Aprobarea  Planului de analiza si acoperire a riscurilor din comuna Mereni, 
judetul Constanta pentru anul 2021 , conform anexei nr. 1 care face parte integranta  din 
prezentul proiect de hotarare. 
         ART.  2-  Prezenta hotarare poate fi atacata  in conditiile Legii nr. 554 / 2004, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 



 ART. 3- Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul comunei 
Mereni prin intermediul  compartimentului de specialitate. 

  ART. 4 -Secretarul general al U.A.T. Mereni va comunica prezenta hotarare  Institutiei 
Prefectului – Judetul Constanta,in vederea exercitarii controlului de legalitate si   
compartimentelor urbanism si contabilitate. 
 

             Initiator,  
                Primar 

 

           Gurita Dumitru                                                                                    Avizat pentru legalitate 

                                                                                                                                    Secretar general  
                                                                                                                                        Serif  Sibel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Primaria comunei Mereni 
   Primar 
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REFERAT DE APROBARE 

privind  aprobarea  planului de analiza  si acoperire a riscurilor  din  comuna  Mereni, judetul 
Constanta 

 

  

 

In conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (3), lit. e) , alin. 
(7), lit h)  din OUG nr. 57 / 2019  privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile 
ulterioare primarul ia masuri pentru prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta. 

Analizand  prevederile art. 27 din Legea nr. 481 / 2004 privind protectia civila, cu 
modificarile si completarile ulterioare primarul indeplineste  mai multe atributii  pe linie de 
protectie civila, cum ar fi: propune consiliului local structura organizatorica de protectie civila, 
aduce la indeplinire  hotararile consiliului local in domeniul protectiei civile, aproba planurile  
operative de pregatire si planificare a exercitiilor de specialitate, propune fondurile necesare 
realizarii  masurilor de protectie civila. 

Prin Ordinul nr. 132 / 2007  pentru aprobarea metodologiei de elaborare a Planului de 
analiza si acoperire a riscurilor  si a Structurii – cadru a Planului de analiza si acoperire a 
riscurilor emis de Ministerul Administratiei si Internelor exista obligativitatea  intocmirii 
Planului de analiza  si acoperire a riscurilor de catre fiecare  entitate administrativ-teritoriala, 
plan care trebuie aprobat de Consiliul local, dupa aprobarea de catre prefect  a schemei  cu 
riscurile  teritoriale  din unitatea administrativ-teritoriala, elaborata de inspectoratul  judetean 
pentru situatii de urgenta, si se actualizeaza  anual  sau ori de cate ori apar alte riscuri decat 
cele  analizate sau modificari in organizarea structurilor care, potrivit  legii au atributii  ori 
asigura  functii de sprijin privind prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta  in profil 
teritorial. 

Pe baza considerentelor  expuse am initiat prezentul proiect de hotarare pe care il 
supun spre dezbatere  si aprobare Consiliului Local al comunei Mereni. 

 

La redactarea  prezentului referat de aprobare au fost avute in vedere prevederile OUG 
nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ si ale Legii nr. 24 / 2000 privind normele de tehnica 
legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare. 

 

 

INITIATOR 

PRIMAR 

GURITA DUMITRU 

 

  
 

   
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


