
Dosar III-E-5  
COD F/PO-APC-02/06                                 
                                                              ROMANIA 
                                                        JUDETUL BRAILA 

                   CONSILIUL JUDETEAN 
 

                                                     HOTARAREA NR.140 
                                       din 16 august 2021 
 

privind: aprobarea „Planului de analiza si acoperire a riscurilor la nivelului judetului 
Braila” 

  
 Consiliul Judeţean Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 16 august 2021; 

Având în vedere  Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Brăila, 
raportul de specialitate al Direcţiei Strategii de Dezvoltare înregistrat sub nr.15841/09.08.2021, 
si  raportul de specialitate al Direcţiei Administraţie Publică, Contencios înregistrat sub nr. 
15840/09.08.2021; 

Având în vedere adresa Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dunărea” al județului 
Brăila nr. 1.923.861/29.07.2021, înregistrată la Consiliul Județean Brăila sub nr. 
15128/29.07.2021; 

Văzând avizele Comisiei de strategii, studii, prognoze economico-sociale și Comisiei 
pentru administrație publică locală, juridică, relații publice și relații internaționale; 

În conformitate cu prevederile art. 6 alin. 1 din Anexa nr. 1 a Ordinului Ministerului 
Administrației și Internelor nr. 132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului 
de analiză și acoperire a riscurilor și a Structurii – cadru a Planului de analiză și acoperire a 
riscurilor; 
 Având în vedere art. 15 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, 
cu modificările și completările ulteriore; 

Conform prevederilor art. 173 alin. 5, lit. “h” din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 
Romaniei nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 In temeiul prevederilor art. 182 alin. 1 si art. 196 alin. 1 lit. “a” din Ordonanta de Urgenta 
a Guvernului Romaniei nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
  

 
H O T A R A S T E: 

 
Art.1  - Se aproba „Planul de analiza si acoperire a riscurilor la nivelului judetului 

Braila”, conform anexei, parte integranta a prezentei hotarari. 
Art.2 - Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dunărea” al județului Brăila. 
 Art.3 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Județean 
Brăila nr. 67/26.04.2016 privind aprobarea „Planului de analiză și acoperire a riscurilor” la 
nivelul județului Brăila își încetează aplicabilitatea. 
 Art.4 - Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința celor interesați prin grija 
Compartimentului Cancelarie și Arhivă din cadrul Direcției Administrație Publică, Contencios. 
 

Hotararea a fost adoptata  cu unanimitate de voturi. 

 
      PRESEDINTE,                                                     CONTRASEMNEAZA 

                                                          SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI 
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                    DUMITREL PRICEPUTU 

 
 


