
INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL BISTRITA.NASAUO
COMITETUL JUDETEAN PENTRU SITUATII DE URGENTA
BrsrRrTn-nAsAuo

norAnAne

Nr. 38 din 16.06.2022

privind actualizarea Planului de analizi 9i acoperire a riscurilor
in domeniul situaliilor de urgentd Bistrila-Nisiud

Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgentd Bistrita-Nds5ud,

reorganizat prin Ordinul Prefectului nr. 259115.Lt.2021, cu modificdrile gi

complet5rile ulterioare, intrunit in data de 16.06.2022, in gedint5 extraordinard

de lucru, in prezenla unui num5r de 39 de membri din totalul de 44, in sistem

on-line av6nd in vedere:
- referatul Serviciului programe, coordonare institulionalS 9i situalii de

urgen!5 nr, I. E./1 3220 I L4.06.2022;
- prevederile art.22 lit.b) din Ordonanta de Urgenti nr. 2L12004 privind

Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgen!5, cu modificdrile gi

completdrile ulterioare;
- prevederile din Anexa la HotSrSrea Guvernului nr. 846120L0 pentru

aprobarea Strategiei nationale de management al riscului la inundatii pe termen
mediu gi lung;

- prevederile Ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr. L3212007 pentru
aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analizd gi acoperire a

riscurilor gi a Structurii-cadru a Planului de analiz5 gi acoperire a riscurilor, cu
modificdrile 9i completdrile ulterioare;

- prevederile art. 10 lit.d) si art. 25 lit. b) din Legea nr.49ll2004 privind
protectia civil5, republicat6 cu modific5rile 9i complet5rile ulterioare;

- prevederile art.6 si art.7 din Ordinul comun nr.1995/1160/2005 pentru
aprobarea Regulamentului privind prevenirea gi gestionarea situatiilor de
urgentd specifice riscului la cutremure gi/sau alunecbri de teren;

- prevederile Hotbr6rii de Guvern nr.557 120t6 privind managementul
tipurilor de risc, cu modificdrile 9i completdrile ulterioare;

- prevederile art. 257 din Ordonanta de Urgentd nr.5712019 privind Codul
Administrativ cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

tn temeiul prevederilor art. 10, din Anex5 la HotdrSrea nr.
L49L109.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind structura



organizatoricS, atributiile, functionarea gi dotarea comitetelor gi centrelor
operative pentru situatii de urgentS,

HOrAnAgrE:

Att. 1. Aprobarea Planului de analizb 9i acoperire a riscurilor in domeniul
situatiilor de urgen!5 Bistrila-Nis5ud actualizat pe anul 2022, Anex5 care face
parte integrantb din prezenta hotdrdre.

Att. 2. Cu ducerea la indeplinire se incredinleazd Serviciul programe/
coordonare institulionalS 9i situatii de urgen!5 din cadrul Instituliei Prefectului
judelul Bistrila-N5sEud.

Att. 3. Prezenta hotdr6re se comunic5 de cdtre Secretarul general prin
intermediul Serviciului programe, coordonare institutionalS gi situatii de urgentS,
prin e-mail cu:

- Serviciul programe, coordonare institutionalS 9i situalii de urgen!5 din
cadrul Instituliei Prefectului Bistrila-Ndsdud;

- Inspectoratul pentru Situalii de Urgen!5 ,,Bistri!a" al judelului Bistrila-
Ndsdud;

Art. 4. Prevederile prezentei hotdrdri intr5 in vigoare la data de 17.06.2022.
Att. 5. Prezenta hotSrSre s-a adoptat cu 36 de voturi pentru 9i o ablinere.
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