
 

                           
 
 

H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a  
riscurilor identificate la nivelul  judeţului Ialomiţa 

 
 
 
Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr.8347 din 17.11.2010 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Ialomiţa; 
- Adresa nr.696.792/30.09.2010 a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 

Ialomiţa, 
 Examinând :   
 - Raportul nr. 8346 din 17.11.2010 al Direcţiei de Urbanism, Amenajarea 
Teritoriului şi Lucrări Publice;  
 - Raportul nr. 9312 din 21.12.2010 al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, 
urbanism,  agricultură şi dezvoltare regională, 
  În conformitate cu : 
 - prevederile art.15 lit. a) din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva 
incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare ; 
 - prevederile art.25 lit.b) din Legea nr.481/2004 privind protecţia civilă, cu 
modificările şi completările ulterioare;  
 - prevederile art. 6 alin. 1 din anexa nr.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, 
 În temeiul dispoziţiilor art. 97 alin.1) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E :  
 
 

 Art. 1 Se aprobă Planul de analiză şi acoperire a riscurilor identificate la nivelul 
judeţului Ialomiţa, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 

 
R O M Â N I A 

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA 



 Art. 2 Autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice şi fizice sunt obligate 
să ia măsurile necesare pentru apărarea împotriva incendiilor, prevenirea şi după caz, 
gestionarea tuturor situaţiilor de urgenţă, în condiţiile legii şi în conformitate cu planul 
prevăzut la articolul precedent. 
  
  
 Art. 3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii la 
cunoştinţă publică. 
 

Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija Direcţiei Coordonare 
Organizare, Prefectului Judeţului Ialomiţa, Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă Ialomiţa, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu Catargiu” şi 
direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 
 Art. 5  Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică prin publicare pe pagina 
de Internet a Consiliului Judeţean Ialomiţa. Anexa se comunică instituţiilor interesate şi 
poate fi consultată la sediul Consiliului Judeţean Ialomiţa 
 
 
 
 
  PREŞEDINTE    
          Vasile Silvian CIUPERCĂ           Contrasemnează 

       Secretarul Judeţului Ialomiţa, 
 Constantin STOENESCU 
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