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                                                                 EXPUNERE DE MOTIVE 

 

                 priveste : aprobarea  Planului de analiza si acoperire a riscurilor al Municipiului Alexandria 

 

 

 

           Avand in vedere Ordinul nr. 132/2007, 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, 

obligatiile legale ce rezulta din acest act normativ precum si riscurile majore generate de fenomenele 

geomorfice, meteorologice si activitatile industriale, agroalimentare, etc, specifice municipiului 

Alexandria, intocmirea si aplicarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor identificate in municipiul 

Alexandria este necesara, in vederea diminuarii efectelor ce se pot inregistra in urma producerii unor 

dezastre. 

         Datele existente ce s-au inregistrat in urma producerii unor cutremure de pamant, inundatii, 

accidente chimice, caderi masive de zapada, accidente rutiere, etc., impun luarea unor masuri in 

consecinta, in limita posibilitatilor materiale si umane existente in municipiul Alexandria.                             



         Implementarea unor masuri de prevenire, in timpul producerii unor dezastre si dupa dezastru, 

cuprinse in Planul de analiza si acoperire a riscurilor identificate la nivelul municipiului Alexandria vor 

conduce la reducerea semnificativa a pierderilor umane si materiale deosebite. 

        Conform  Ordinului nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare 

împotriva incendiilor art. 14 ,, Actele de autoritate privind apărarea împotriva incendiilor emise de 

consiliul local sunt: 

a) decizia de aprobare a planului de analiză şi acoperire a riscurilor aferent unităţii administrativ-

teritoriale pe care o reprezintă;, si respectiv art. 15,,Documentele specifice privind apărarea împotriva 

incendiilor emise de primar sunt: 

a) planul de analiză şi acoperire a riscurilor; 

        Analizand propunerea prezentata, s-a constatat ca acesta a fost facuta cu respectarea prevederilor 

legale in vigoare, ca este necesara si oportuna, motiv pentru care in conformitate cu prevederile art. 45, 

alin. (6) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare, s-a intocmit un proiect de hotarare cu privire la aprobarea “Planului  de analiza 

si acoperire a riscurilor al Municipiului Alexandria”, pe care il supun spre dezbatere si aprobare 

Consiliului Local al municipiului Alexandria. 
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