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In C01lfOinnitate cu prcvedcrile Legii nr.52/2003 privind transparenta

decizionala in adnlinistratia publica,cu inodificarile si completarilc ultcriOare,Prilnarul

cornunci Saulia aducc la cunOstinta publicului elabOrarea proiectului de hotarare privind

aprObarea PIanului de analiZa Si aCOperiFe a riSCuri10r in dOIneniul Situati110r de

urgenta la niVelul COnlunei Saulia pe anu1 2023。

PrOpunerilc,sugcstiilc sau Opiniilc cu valoarea de rccOnlandarea,pnvind

pro・lcctul de act no■ nativ cc urincaza a fi supus dezbaterii publice,sc pot dcpune la sccretarul

■eneral al comunei,dl.Milascon Valcr_Iom sau pe adresa de e‐ mdi saul塑@g里里壁⊇ ,

reSpectiv fax 0265435113,pina la data dc 31.01.2023,orele 12,00.

Mttcrialelc transmise vor pu■ a mcntiunca:腱 QQmandtte la`'Proiectul
de hotararc privind aprObarea Planului de analiza si a00perire a riscurilor in dOrneniul

Situatii10r de urgenta la niVelul COnlunei Saulia pe anu1 2023.'' '

4ヽatcrialele inforinativc privind proiectul de hOtararc suslnentiOnat se pOt studia

Si COnSulta la aViZierul PHrnariei C01inunei Saulia Si pe Site‐ ul l坐墾ay』aulia.ro。
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PRIMAR
Nr。 103/13.01.2023

RE F E RAT DE APROBARE
la proiectul de hotarare privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor in

domeniul situatiilor de urgenta la nivelul comunei Saulia pe anul2023

Initiatorul proiectului de hotarare : primarul comunei Saulia

Prin prezentul referat de aprobare, primarul comunei Saulia aduce la
cunostinta Consiliului Local Saulia prevederile cuprinse in proiectul de hotarare privind privind
aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor in domeniul situatiilor de urgenta la nivelul
comunei Saulia pe anul 2023.

Planul de Analiza si Acoperire a Riscurilor (PAAR) a fost elaborat de catre
secretarul general al comunei impreuna cu seful S.V.S.U. Saulia, dl. Vancea Mircea cu
respectarea prevederilor urmatoarelor acte normative in vigoare :

-OUG nr.2112004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta art.24
-Legea nr.3 07 D0A6 privind apararca impotriva incendiilor art. I si art"l 4
-Legea nr.48ll 2004 privind protectia civila art.4
-Ordinul M.A.I nr,13212007 pentru aprobarea metodologiei de elaborare a PAAR si a structurii-
cadru a planului de analiza si acoperire a riscurilor art.S, art.6 alin.l

Planul de Analiza si Acoperire a Riscurilor de pe teritoriul comunei Saulia
pe anul 2023, este documentul legal care cuprinde prevederi privind factorii de risc de pe raza
comunei Saulia, masurile, actiunile si resursele necesare pentru gestionarea si managementul
situatiilor de urgenta in scopul prevenirii si/ sau inlaturarea (contracararea) efectelor negative
produse de evenimentele.exceptionale respective si acest Plan are labaza Ordiul Prefectului Jud.
Mures pentru aprobarea Programului de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta si a Planului
privind pregatirea in domeniul situatiilor de urgenta al judetului Mures pe anul ?023.

Scopul PAAR este de a permite Comitetului Lucal pentfu Situatii de
Urgenta Saulia sa adopte masurile cele mai adecvate pentru prevenirea riscurilor, stabilirea
conceptiei de interventie in situatii de urgenta, alocarearesurselor umane, materiale $t financiare
in cazuri de situatii de urgenta in modul cel mai eficient.



In consecinta supunem spre aprobarea Consiliului Local Saulia proiectul de

hotarare privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor in domeniul situatiilor de

urgenta li nivelul comunei Saulia pe anul 2023 in forma initiata, Planul de Analiza si

Acoperire a Riscurilor constituind anexa la hotarare, considerand acest proiect ca fiind legal si

oportun.

Primar,
Vancea Dorel-Grigore
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CONSILIUL LOCAL

Ⅱ OTARAREAnr
din

aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor in domeniul situatiilor de urgenta
nivelul comunei Saulia pe anul2023

la

consiliul Local al comunei Saulia, judetul Mures, intrunit in sedinta

ordinara de lucru in data de

Avand in vedere referatul de aprobare al primarului comunei nr.103/

13"0t,2123la proiectul de hotarare initiat, prevederile art.25 din Legea nt.49ll 2004 privind

protectia civila, cu modificarile si completarile ulterioare, cele ale art.6 alin.2 din Ordinul MAI
nr,13212007 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, ale OUG nt.2ll 2004

privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta si prevederile art.7 din Legea

nr.5212003 privind transparenta decizionala in administratia publica locala ;

In temeiul prevederilor art.l29 alin.l, alin.2 lit,"d", alin.7lit."o",art.l39
si art.196 alin.1 lit."a" din O.U.G . nr,57l 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile

ulterioare :

hotaraste

Art.l Se aproba Planul de analiza si acoperire a riscurilor in domeniul situatiilor de urgenta la

nivelul comunei Saulia pe anul 2A23, conform anexei laptezerrta hotarare.

Art.2 Dupa aprobare, Planul de analizasi acoperire a riscurilor in domeniul situatiilor de urgenta

al comunei Saulia, se va pune la dispozitia sefului S.V.S.U Saulia si a celorlalte institutii de la

nivel local care au atribuiii in prevenirea si gestionarea risburilor generatoare de situatii de

urgenta.

Art.3 prevederile prezentei hotarari vor fi comunicate primarului comunei, Institutiei Prefectului

Judetului Mures, S-.V.S.U. Saulia, I.S.U. o'Horea" al judetului Mures si aduse la cunostinta

locuitorilor comunei prin afisaj la sediul Primariei Saulia, respectiv publicare pe pagina de

internet wrvw.saulia' ro.

Initiator primarul comunei,
Vancea Dorel-Grigore

Av izat pen tru legalitate

saulia la 13.01.2023
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