ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI TREZNEA

HOTARÂREA Nr.8
din 27 martie 2020
Privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor
existente în Comuna TREZNEA pe anul 2020.
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TREZNEA
întrunit in sedinţă ordinară
Având în vedere:
- Expunerea de motive prezentate de d-ul Oros Cristian primarul comunei şi Raportul de specialitate
prezentat de d-ul Blândaş-Igreţ Ioan,secretarul comunei Treznea;
- avizul Comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local care este favorabil;
In conformitate cu prevederile :
- art 25 din Legea privind protecţia civilă nr. 481/2004, modificată şi completată cu Legea nr. 212/2006
privind protecţia civilă.
- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor .
- Ordinul MAI nr. 132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi
acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor;
- Ordinului 718/2005 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi
dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă, modificat de Ordinul nr.195/2007;
- art. 4 şi 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, ale Legii
544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;
- art. 129 , alin. 2 literele “d” , alin. 7 lit. „h” din OUG Nr.57/2019 privind Codul Aministrativ ;
În temeiul prevederilor art. 196 alin. 1 , lit.a din OUG Nr.57/2019 privind Codul Aministrativ,
HOTĂREŞTE :
Art. 1. Se aproba Planul de analiza si acoperire a riscurilor existente in Comuna TREZNEA,pentru
anul 2020, ce cuprinde riscurile potenţiale identificate la nivelul UAT COMUNA TREZNEA, măsurile, acţiunile
şi resursele necesare pentru managementul riscurilor respective, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotarare.
Art. 2. Cu la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri se încredinţează d-ul OROS CRISTIAN
primarul comunei Treznea și CLSU Treznea.
Art. 3. Prezenta hotarare se comunica la:
-

Institutia Prefectului Judetului Salaj;
I.S.U. Porolissum Salaj;
Primarul Comunei ;
Dosar de şedinţă ;
Dosar hotarâri,
www.primariatreznea.ro

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ
BERAR DINU-MIREL
Consilieri prezenţi...........8
Absenţi............................1
Voturi pentru...................8
Voturi împotrivă...............-

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL UAT,
IOAN BLÂNDAŞ-IGREŢ

