
R O M Â N I A 

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 

COMUNA CORNEȘTI 

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E 

Nr. 22 din 22.04.2021 

Privind  aprobarea “ Planului de analiza si acoperirea a riscurilor din comuna Cornesti,judetul 

Dâmbovița" 

 

        CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNEȘTI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA. 

         Având în vedere: 

-prevederile Legii nr.481/2004 privind protectia civila ,republicata ,cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

 -prevederile art.4 alin.(3)-(4) din Legea nr.307/2006 privind Aprobarea Impotriva 

Incendiilor,republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 

-prevederile art.6 si 7 din anexa 1 din Ordinul MAI nr.132/2007 privind aprobarea metodologiei 

de elaborare a Planului de analiza si acoperire a riscurilor si  Structurii-cadru a Planului de 

analiza si acoperire a riscurilor; 

 - Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor; 

- Legea nr.212/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr.481/2004 privind protectia 

civila; 

- Hotărârea Guvernului nr.547/2005 pentru  aprobarea Strategiei naționale de protecție civilă; 

- Ordinul ministrului administratiei si internelor nr.886/2005 pentru aprobarea normelor tehnice 

privind Sistemul national integrat de instiintare,avertizare si alarmare a populatiei; 

- Ordinul ministrului administratiei si internelor nr.1259/2006 pentru aprobarea Normelor 

privind organizarea si asigurarea activitatii de instiintare, avertizare,prealarmare si alarmare in 

situatii de protectiwe civila; 

- Ordinul M.A.I si al ministrului mediului si gospodariirii apelor nr.638/420/2005 pentru 

aprobarea Regulamentului privind gestionarea situatiilor de urgent generate de inundatii, 

fenomene meteorologice,accidente la constructii hidrotehnice si poluari accidentale; 

- Hotararea Guvernului Romaniei nr.1286/2004 privind aprobarea Planului general de masuri 

preventive pentru evitarea si reducwerea efectelor inundatiilor; 

- Ordinul nr.1995/2005 al ministrului transporturilor,constructiilor si turismului/Ordinul 

ministrului administratiei si internelor nr.1160/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind 

prevenirea si gestionarea situatiilor de urgent specific riscului la cutremure si /sau alunecari de 

teren; 

- Ordinul ministrului administratiei si internelor nr.1475/Ordinul ministerul agriculturii padurilor 

si dezvoltarii rurale nr.551/2006 pentru aprobarea: 

- Regulametului privind nmonitorizarea si gestionarea riscurilor cauzate de caderile de grindina 

si seceta severa; 

- Regulamentului privind gestionarea situatiilor de urgent in domeniul fitosanitar-invazii ale 

agentilor de daunare si contaminarea culturilor agricole cu produse de uz fitosanitar; 

- Regulamentului privind gestionarea situatiilor de urgenta ca urmare a incendiilor de padure 

- prevederile art.7 ,din legea nr.52/2003 privind transparent decizionala cu modificarile si 

completarile ulterioare; 



- Proiectul de hotărâre inițiat de Primarul comunei Cornești județul Dâmbovița înregistrat cu 

nr.25/29.03.2021;  

- Referatul de aprobare înregistrat cu nr.4300/29.03.2021 întocmit de Primarul comunei Cornești 

județul Dâmbovița;  

- Raportul de specialitate înregistrat cu  nr.4302/29.03.2021 al Compartimentului Serviciului 

Voluntar pentru Situații de Urgență; 

- avizele consultative ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local ; 

        În temeiul art.139,alin.(1),art.196, alin.(1), lit.”a”  din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, 

 

 

 

          CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNEŞTI, adoptă prezenta  hotărâre:                                   

    

         Art.1.Se aproba “Planul de analiza si acoperirea a riscurilor din comuna Cornesti,judetul 

Dâmbovița", conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 

        Art.2.Cu data intrarii in vigoare a prezentei hotărâri, hotărârea Consiliului local 

nr.70/28.12.2018 își încetează aplicabilitatea. 

        Art.3. Prezenta hotărâre se poate contesta de cei interesați la instanța competentă la 

termenul prevăzut de lege. 

        Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă primarul comunei prin 

compartinetele din cadrul aparatului  de specialitate al primarului comunei Cornești. 

        Art.5. Prezenta hotărâre va fi comunicată  de  secretarul general al comunei  Instituţiei 

Prefectului- Judeţul Dâmboviţa,primarului comunei, şi va fi adusă la cunoştinţă publică prin 

afişare în format electronic pe pagina de internet www.comunacornesti.ro –MONITORUL 

OFICIAL LOCAL, subeticheta  ”Hotărârile autorității deliberative” . 

 

 

 

                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                CONTRASEMNEAZĂ  DE LEGALITATE                                                                                                                                                   

                              Ioana CRUDU                                       PTR.SECRETAR GENERAL,                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi 22.04.2021, cu un număr de 15 voturi pentru,voturi 

împotrivă -,abţineri -, din totalul de 15 consilieri în funcție. 

http://www.comunacornesti.ro/

