
ROMÂNIA
JUDEŢUL  IALOMIŢA
COMUNA  COCORA
PRIMAR

P R O I E C T   DE  H O T Ă R Â R E
privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a 

riscurilor pe teritoriul comunei Cocora pentru anul 2016

                Primarul comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,
                Având în vedere:
                -prevederile art.10 lit.,,d'' din Legea nr.481/2004 privind protecţia civilă, cu modificările 
şi completările ulterioare;
                -prevederile art.15 lit.,,a'' dinLegea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, 
cu modificările şi completările ulterioare;
                -prevederile art.6 din Metodologia de eleborare a Planului de analiză şi acoperire a 
riscurilor şi a Structurii cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor , aprobată prin Ordinul 
Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.132/2007;
                -expunerea de motive nr.358/09.02.2016 a primarului comunei Cocora;
                -raportul nr.369/09.02.2016 al viceprimarului comunei;
                -raportul de avizare nr.___/_______2016 al comisiei pentru agricultură, activităţi 
economico-financiare, protecţia mediului şi turism;
                -raportul de avizare nr.___/_______2016 al comisiei juridice şi de disciplină, amenajarea
teritoriului şi urbanism, muncă şi protecţie socială.
                 In temeiul art.36 alin.(6) lit.,,a'' pct.8 coroborat cu art.45 alin.(1) din Legea 
nr.215/2001privind administraţia publică locală, republicată, vu modificările şi completările 
ulterioare, propune Consiliului locale spre aprobare, următorul,

P R O I E C T   DE  H O T Ă R Â R E :

                 
                  Art.1. Se aprobă Planul de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Cocora 
pentru anul 2016, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
                  Art.2. Prezenta hotărâre va fi comunicată Compartimentului pentru situaţii de urgenţă, 
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Barbu Catargiu '' al judeţului Ialomiţa şi Instituţiei 
Prefectului judeţului Ialomiţa, prin grija secretarului delegat al comunei Cocora.

                                        INIŢIATOR PROIECT,
                                                PRIMAR
                                         Ing.Lefter Sorin Dănuţ

                                                                                                                 Avizat pentru legalitate,
                                                                                                                     Secretarul comunei,
                                                                                                                      Stanciu Constantin
Nr.11
Astăzi, 09.02.2016



        ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL COCORA
Nr.370/09.02.2016

PROCES  VERBAL
de afisare a proiectului de hotarâre privind aprobarea Planului de analiză
şi acorerire a riscurilor pe teritoriul comunei Cocora, pentru anul 2016

Incheiat astazi 09 februarie 2016 
                     In conformitate cu prevederile art.6 alin.(2) din Legea nr.52/2003 privind transparenta
decizionala in administratia publica ,art.83 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica 
legislativa pentru elaborarea actelor normative, art.44 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind 
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, am procedat azi
data de mai sus,la afisarea proiectului de hotarare privind aprobarea Planului de analiză şi 
acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Cocora pentru anul 2016,  la sediul institutiei, in 
vederea consultarii acestuia de catre cetatenii comunei Cocora, judetul Ialomita.
                  Eventualele contestatii cu privire la prezentul proiect de hotarare se pot depune la sediul
institutiei.

 SECRETAR,
Stanciu Constantin



ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare
protectia mediului si turism
Nr.447 din 16.02.2016

A V I Z
la proiectul de hotarare privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire

 a riscurilor pe teritoriul comunei Cocora, judeţul Ialomiţa,pentru anul 2016

                      Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare, protectia mediului si 
turism, intrunita in sedinta legal constituita in data de 16.02.2016, a luat in discutie, proiectul de 
hotarare privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei 
Cocora, judeţul Ialomiţa pentru anul 2016.
                      In urma analizei realizate si a dezbaterilor ce au avut loc, astfel cum au fost 
consemnate in procesul verbal de sedinta, nu a fost consemnate amendamente sau propuneri de 
modificare a continutului proiectului de hotarare.
                     Avand in vedere rezultatul dezbaterilor si voturilor exprimate, in temeiul prevederilor 
Legii nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Regulamentului de 
organizare si functionare a Consiliului local al comunei Cocora, comisia propune Consiliului local 
al comunei Cocora adoptarea proiectului in forma prezentata.

              Presedinte comisie,
               GOGAN  PETRE

                                                                                                                      Membri,

                                                                                   ANDREI   CORNELIU-
                                                                                                      CONSTANTIN_______________
                                                                                   BADEA  DUMITRU____________________
                                                                                   TOADER  VASILE_____________________
                                                                                   VLAD  DOREL________________________

Emis astazi, 16.02.2016
La Cocora



ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia juridica si de disciplina, amenajarea teritoriului
si urbanism, munca si protectie sociala
Nr.448 din 16.02.2016

A V I Z
la proiectul de hotarare privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a 

riscurilor pe teritoriul comunei Cocora pentru anul 2016

                      Comisia juridica si de disciplina, amenajarea teritoriului si urbanism, munca 
protectie sociala, intrunita in sedinta legal constituita in data de 16.02.2016 discuţie,proiectul de 
hotarare privind  aprobarea Planului de analiză ţi acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei 
Cocora pentru anul 2016.
                      In urma analizei realizate si a dezbaterilor ce au avut loc, astfel cum au fost 
consemnate in procesul verbal de sedinta, nu a fost consemnate amendamente sau propuneri de 
modificare a continutului proiectului de hotarare.
                     Avand in vedere rezultatul dezbaterilor si voturilor exprimate, in temeiul prevederilor 
Legii nr.215/2001, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Regulamentului de 
organizare si functionare a Consiliului local al comunei Cocora, comisia propune Consiliului local 
al comunei Cocora adoptarea proiectului in forma prezentata.

              Presedinte comisie,
           DRAGOSIN  AUREL

                                                                                                                      Membri,

                                                                                   CÎRJAN  SAVU_______________________
                                                                                   NECULA  VALENTIN_________________
                                                                                   TOADER VASILE_____________________
                                                                                   ANDREI CORNELIU
                                                                                                       CONSTANTIN______________

Emis astazi, 16.02.2016
La Cocora



        ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA COCORA
        PRIMAR
Nr.358/09.02.2016

EXPUNERE  DE  MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea

Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul
comunei Cocora pentru anul 2016

                      Planul de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Cocora este întocmit 
în conformitate cu Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.132 din 29.01.2007 pentru 
aprobarea Metodologiei  de eleborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a structurii-
cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor.
                       Potrivit art.6 alin.(1) şi (2) din Metodologia aprobată prin actul normativ menţionat, 
Planul de analiză şi acoperire a riscurilor se întocmeşte de Comitetul judeţean/al municipiului 
Bucureşti pentru situaţii de urgenţă, respectiv ale comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă şi se 
aprobă de Consiliul judeţean/Consiliul general al municipiului Bucureşti respectiv de Consiliile 
locale, corespunzător unităţilor administrativ-teritoriale pe care le reprezintă.
                        Planul de analiză şi acoperire a riscurilor, se întocmeşte şi se aprobă în termen de 
maxim 60 de zile  de la aprobarea de către prefect a Schemei cu riscurile  teritoriale din unitatea 
administrativ-teritorială, elaborată de Inspectoratul judeţean/municipiului Bucureşti pentru situaţii 
de urgenţă şi se actualizează la începutul fiecărui an sau de câte ori apar alte riscuri decât cele 
analizate sau modificări în organizarea structurilor care, potrivit legii, au atribuţii ori asigură funcţii
de sprijin privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă în profil teritorial.
                        Întocmirea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe care îl propunem spre 
aprobare, respectă prevederile art.10  lit.,,d'' din Legea nr.481 din 08.11.2004 privind protecţia 
civilă, cu modificările şi completările ulterioare precum şi prevederile  art.4 alin.(1-4) din Legea  
nr.307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva  incendiilor.
                       Planul de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Cocora este  un 
document complex ce cuprinde date şi informaţii amănunţite referitoare la riscurile identificate la 
nivelul comunei Cocora precum şi la modul de acţiune pentru minimizarea  şi înlăturarea efectelor 
acestora asupra comunităţii.
                        Scopul său este de a veni în sprijinul Consiliului judeţean şi al Comitetelor locale 
pentru situaţii de urgenţă, al tuturor instituţiilor şi organismelor implicate în prevenirea  şi 
gestionarea riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă, pentru asigurarea protecţiei populaţiei, 
mediului şi a bunurilor  materiale din localităţile judeţului.
                        Având în vedere cele expuse, a fost elaborat proiectul de hotărâre pe care îl 
supunem spre aprobare Consiliului local al comunei Cocora.

PRIMAR,
Ing. Lefter Sorin Dănuţ


