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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind actualizarea planului de analiză și acoperire a riscurilor (PAAR) pentru anul 
2022,aferent UAT Crizbav 

 
Consiliul Local al comunei Crizbav, întrunit în ședință ordinară îndata de 29.06.2022, 

 
Având în vedere Referatul de aprobare al primarului comunei Crizbav inregistratsub nr. 

2961 din 21.06.2022, precum și raportul de specialitate întocmit de Șeful ServiciuluiVoluntar 
pentru Situații de Urgență, înregistrat sub nr. 2612/31.05.2022; 

Ținând cont prevederile art. 4 și art. 13 lit. a) din Legea 307/2006 privind apărarea 
împotrivaincendiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Luand act de art. 6 din Ordinul MAI 132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de 
elaborare 
a Planului de analiză și acoperire a riscurilor și a Structurii – cadru a Planului de analiză și 
acoperirea riscurilor;Art. 3 alin. 1 lit. a și art. 10 lit. d) din Legea 481/2004 privind protecția 
civilă, republicată,cu modificările și completările ulterioare;Art. 14 alin. 2) din HG 1492/2004 
privind principiile de organizare, funcționarea șiatribuțiile serviciilor de urgență profesioniste, cu 
modificările și completările ulterioare; 

Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei 
Crizbav; 
În conformitate cu prevederile art.129 alin. 7 lit. h), respectiv art. 139 alin. 1) și art. 196alin. 1) 
lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 
completărileulterioare: 
 

HOTĂRĂȘTE 
 

ART.1. Se aprobă actualizarea planului de analiză și acoperire a riscurilor (PAAR) pentru 
Comuna 
Crizbav, pentru anul 2022 prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta. 
ART.2. Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Viceprimarul 
cu atribuții de primar al comunei Crizbav și Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă, prin 
Serviciul Voluntarpentru Situaţii de Urgenţă. 
ART.3.Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului –Județului Brașov, Viceprimarului 
cu atribuții de primar al comunei Crizbav, șefului SVSU, spre afisare pe site-ul propriu si 
comunicare persoanelor interesate 
  
VICEPRIMAR CU ATRIBUȚII DE PRIMAR 
 ARPAD IAKAB 

Avizat pentru legalitate, 
Secretar General al Comunei  

  Astrid MORARIU 
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