
 

HOTǍRÂREA  Nr. ______ 

din  __________________ 2021 
 

privind: aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor de pe teritoriul județului 
Galați 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului:11083/21.10.2021 

 

Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului; 
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate 

al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 pentru buget - 

finanţe, strategii, studii şi prognoză economico-socială și al Comisiei de specialitate nr. 2 
pentru promovarea programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, judeţeană, 
regională şi europeană din cadrul Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere adresa Inspectoratului pentru Situații de Urgență „General Eremia 
Grigorescu” al județului Galați nr. 2827399/29.09.2021, înregistrată la Consiliul Județean 
Galați cu nr.11083/04.10.2021; 

Având în vedere prevederile art. 6 din Anexa 1 „Metodologie de elaborare a Planului de 
analiză şi acoperire a riscurilor” a Ordinului 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; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. h) şi alin. (6) lit. b) din 
Ordonanța de Urgență nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ; 

În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului 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 de pe teritoriul judeţului 
Galaţi, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Județean 
Galați nr. 63 din 28 aprilie 2016 privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor 
de pe teritoriul județului Galați își încetează aplicabilitatea. 

Art.3. (1) Prezenta hotărâre se va comunica Inspectoratului pentru Situații de Urgență 
„General Eremia Grigorescu” al județului Galați. 

 (2) Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”General Eremia Grigorescu” al 
județului Galați va răspunde de punerea în aplicare a prezentei hotărâri. 

 

P R E Ş E D I N T E, 
 

COSTEL FOTEA 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                
 
 

 
Aurel Crețu/1 ex./15.10.2021                          Director Executiv – Camelia Epure 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul General al Judeţului, 

Ionel Coca 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 11083 din 21.10.2021                                                                                                                                                                           
 

 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea Planului de 

analiză şi acoperire a riscurilor de pe teritoriul judeţului Galaţi 
 
 
Prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 21 din 2004, privind Sistemul Naţional de 
Management al Situaţiilor de Urgenţă, au avut ca rezultat la începutul anului 2005, integrarea 
Brigăzilor de Pompieri Români şi a Protecţiei Civile Române într-o singură instituţie, denumită 
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.  
 
Această instituţie are sarcina de a rezolva situaţiile de urgenţă ce apar în fiecare zi precum şi 
incidentele şi dezastrele ce au ca rezultat accidentări în masă. Sistemul de intervenţii în situaţii 
de urgenţă operează prin intermediul unităţilor integrate de răspuns de la nivel naţional, 
judeţean şi local, alcătuite din echipaje SMURD, brigăzi de pompieri şi unităţi de protecţie 
civilă.  
 
În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Anexa 1 „Metodologie de elaborare a Planului 
de analiză şi acoperire a riscurilor” a Ordinului 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: „Planul de analiză 
şi acoperire a riscurilor se întocmeşte de către comitetul judeţean/al municipiului Bucureşti 
pentru situaţii de urgenţă, respectiv de comitetele locale pentru situaţii de urgenţă şi se aprobă 
de consiliul judeţean/Consiliul General al Municipiului Bucureşti, respectiv consiliile locale, 
corespunzător unităţilor administrativ – teritoriale pe care le reprezintă”. În conformitate cu 
prevederile art. 6 alin. (2) din aceeaşi anexă, Planul de analiză şi acoperire a riscurilor „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”. Finanțarea 
activităților se realizează atât de la bugetul de stat cât și din alte surse extrabugetare. 
 
În concluzie, considerăm oportună aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor de 
pe teritoriul judeţului Galaţi. 
 
Solicităm raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate, precum şi 
avizul  Comisiilor de specialitate nr. 1 și 2 din cadrul Consiliul Judeţean Galaţi. 
 
Având în vedere cele expuse, solicităm aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. 
 
 
 

P R E Ş E D I N T E,   
 

COSTEL FOTEA 
 
 
 
 
 
 
 
Aurel Crețu                                                                                                             Director Executiv –                                              
1 ex./15.10.2021                                                                                                                     Camelia Epure                                                                  



Aurel Crețu/                                          Director Executiv – 
1 ex./15.10.2021                                                                                                                             Camelia Epure 

 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                            
Direcţiile din aparatul de specialitate  
Nr. 11083 din 21.10.2021 

 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea Planului de 
analiză şi acoperire a riscurilor de pe teritoriul judeţului Galaţi 

 
Iniţiatorul, dl. Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, prezintă un proiect de 
hotărâre, obiectivul urmărit fiind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor de pe 
teritoriul judeţului Galaţi. 
 
Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază: 

- adresa Inspectoratului pentru Situații de Urgență „General Eremia Grigorescu” al 
județului Galați nr. 2827399/29.09.2021, înregistrată la Consiliul Județean Galați cu 
nr.11083/04.10.2021; 

- prevederile art. 6 din Anexa 1 la 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. 

 
Consiliul Județean Galați, în exercitarea atribuțiilor privind gestionarea serviciilor publice de 
interes județean, conform prevederilor art. 173 alin. (5) lit. h) și alin. (6) lit. b) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, „asigură [........] cadrul necesar 
pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean privind situațiile de urgență”; „emite 
avizele, acordurile și autorizațiile date în competența sa prin lege”. 
 
În consecinţă, proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a 
riscurilor de pe teritoriul judeţului Galaţi îndeplineşte condiţiile de legalitate și oportunitate 
pentru a fi adoptat în şedinţa în plen a Consiliului Judeţean Galaţi în forma prezentă. 
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