
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 
CONSILIUL LOCAL MAIERU 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor (P.A.A.R.) la nivelul comunei 

Maieru, pentru anul 2022 
 
 

Consiliul Local al comunei Maieru, judeţul Bistriţa-Năsăud, s-a întrunit în şedinţă 
extraordinară, în data de 28.04.2022, în prezența a  11 consilieri; 

Având în vedere: 
- Proiectul de hotărâre inițiat de către primarul comunei Maieru, înregistrat sub nr. 43 din 

28.04.2022; 
 - Referatul de aprobare nr. 1895 din 28.04.2022 al Primarului comunei Maieru, cu privire la 
proiectul de hotărâre, în calitate de iniţiator ; 
 - Raportul de specialitate nr. 1894 din 28.04.2022 întocmit de domnul Hădărău Radu 
Mircea, şef SVSU în cadrul aparatului de specilitate al primarului comunei Maieru, prin care se 
propune aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor (P.A.A.R.) la nivelul comunei 
Maieru, pentru anul 2022; 
 - Adresa nr. 6530 din 21.03.2022 a Instituţiei Prefectului Bistriţa-Năsăud, înregistrată la 
Primăria comunei Maieru sub nr. 1261 din 21.03.2022; 
 - Hotărârea Consiliului Local nr. 81/20.12.2019 privind înfiinţarea Serviciului Voluntar 
pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Maieru; 
 - Avizul nr. 1902 din 28.04.2022 al comisiei economico-financiare, social-culturale, culte, 
muncă şi protecţie socială, integrare europeană şi relaţii externe din cadrul Consiliului Local 
Maieru; 
 - Avizul nr. 1903 din 28.04.2022 al comisiei pentru învăţământ, sănătate, familie, protecţie 
copii, tineret-sport şi amenajarea teritoriului-urbanism din cadrul Consiliului Local Maieru; 
 - Avizul nr. 1901 din 28.04.2022 al comisiei juridice şi de disciplină, pentru agricultură, 
silvicultură, protecţie mediu şi turism din cadrul Consiliului Local Maieru; 
  În conformitate cu: 
 - prevederile art. 25 şi art. 27 din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile art. 4 alin. (1)-(4), art. 13 lit. a) şi art. 14 lit. a) din Legea nr. 307/2006 privind 
apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevedrile art. 14 alin. (2) din Hotărârea Guvernului României nr. 1492/2004 privind 
principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile art. 6 alin. (1) şi (2) şi art. 7 din 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; 
 - prevederile Ordinului nr. 75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind 
constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de 
urgenţă. 
 În temeiul prevederilor art. 5 lit. ee), art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. h), art. 139 alin. (1) 
și art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197- art. 199 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,  

 
HOTĂRĂŞTE:  

 
 Art.1. Se aprobă Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor (P.A.A.R.) la nivelul comunei 
Maieru, pentru anul 2022, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



 

 Art.2. Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor (P.A.A.R.) se actualizează anual sau ori 
de câte ori apar alte riscuri decât cele analizate sau modificări în organizarea structurilor care au 
contribuţii ori asigură funcţii de prijin privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă în 
comuna Maieru. 
 Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează şef SVSU domnul 
Hădărău Radu Mircea şi Primarul comunei Maieru. 

Art.4. Hotărârea se aduce la cunoştinţă publică în termen de 5 zile de la data comunicării 
către prefect, prin publicare pe site-ul www.primariamaieru.ro la secţiunea Monitorul Oficial Local. 
 Art.5. Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Maieru cu majoritate 
simplă, cu respectarea art. 5 lit. ee) şi art. 139 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ cu un număr de _11_ voturi “pentru “, _0_ voturi “împotrivă “ 
şi _0_ voturi “abţinere “ din _11_ consilieri prezenţi la şedinţă. 
 Art.6. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei cu:             
 - Instituţia Prefectului – judeţul Bistriţa-Năsăud;                          
 - Primarul comunei Maieru;         
 - Şef SVSU domnul Hădărău Radu Mircea;       
 - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bistriţa-Năsăud.  

 
       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                  Contrasemnat pentru legalitate  
      CRĂCIUN ANCUŢA-MARIA                                       p. SECRETAR GENERAL  
                                                                                                           BÎRTA GRIGORE 
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