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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor pe 
teritoriul administrativ al Comunei Lozna, judeţul Botoşani pentru 

anul 2022 
 

Consiliul Local al Comunei Lozna, judeţul Botoşani, 
întrunit în şedinţă ordinară în data de 25 Februarie 2022 

  
Având în vedere: 

 art. 121, alin. (1) din Constituţia României, revizuită; 

 art. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 
Strasbourg la 15 Octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

 art. 7, alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 referatul de aprobare al Primarului Comunei Lozna, judeţul Botoşani 
nr. 541/16.02.2022; 

 raportul de specialitate al domnului MELNICIUC Daniel  - Şef 
Serviciu Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Lozna, 
judeţul Botoşani nr. 542/16.02.2021; 

 H.G. nr. 1492/2004, privind principiile de organizare, funcţionare şi 
atribuţiile Serviciilor Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă; 

 art. 6, alin. (1) din Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor 
nr. 132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului 
de Anaiză şi Acoperire a Riscurilor şi a Structurii - cadru al acestuia;  

 art. 13, lit. a), art. 14, lit a), din Legea nr. 307/2006 privind apărarea 
împotriva incendiilor cu modificările şi completările ulterioare; 

 art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţie publică, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 adresa nr. 4403299 din 09.02.2022 a Inspectoratului pentru Situaţii 
de Urgenţă Botoşani, prin care se solicită aprobarea Planului de 
Analiză şi Acoperire a Riscurilor pe teritoriul Comunei Lozna pentru 
anul 2022; 

 rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate din cadrul 
Consiliului Local al Comunei Lozna, judeţul Botoşani; 
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 art. 3, art. 84, alin. (1), art. 129, alin. (7), lit. h), art. 196, alin. (1), lit. 
a), art. 197, alin. (1), alin. (2) şi alin. (4), art. 198, alin. (1) şi alin. (2), 
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare 

 

hotărăşte: 
 

Art. 1  Aprobă Planul de Analiza şi Acoperire a Riscurilor pe teritoriul 
aministrativ al Comunei Lozna, judeţul Botoşani pentru anul 2022, conform 
anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art. 2  Planul de Analiză şi Acoprerire a Riscurilor se pune la dispoziţia 

Secretariatului Tehnic al Comitetului local pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei 
Lozna şi 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 atrbuţii ori asigură funcţii de sprijin privind prevenirea şi gestionarea 
situaţiilor de urgenţă în profil teritorial. 
           

Art. 3   Primarul Comunei prin Comitetul Local pentru Situaţii de 
Urgenţă va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
Art. 4   Prezenta hotărâre se va comunica, în mod obligatoriu, prin 

intermediul Secretarului General al Comunei: 
- Instituţiei Prefectului – judeţul Botoşani, 
- Domnului LOZNEANU Viorel – Primarul Comunei Lozna, 
- Secretariatului Tehnic al Comitetului Local pentru Situaţii 

de Urgenţă al Comunei Lozna, 
- Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Nicolae Iorga” al 

judeţului Botoşani. 
 

 

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează, 
Consilier local, Secretar General Comună, 

DUMITRAȘ Laurenţiu MURĂREANU Ştefan - Ciprian 
 
 
Lozna 
Nr. 10 din 25 Februarie 2022 
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