ROMANIA
JUDEŢUL MARAMURES-comuna SALSIG
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR.9
din 26.01.2022
privind actualizarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor pe anul 2022
Având in vedere proiectul de hotarare nr. 10 din 17.01.2022 initiat de primarul
comunei si referatul de aprobare al acestuia înregistrat sub nr.164 din 17.01.2022;
raportul compartimentului de resort
din cadrul aparatului de specialitate al
primarului, înregistrat sub nr.165 din 17.01.2022;
Ţinând cont de raportul de avizare al „Comisiei pentru administraţie publica,
juridica si de disciplina, amenajarea teritoriului si urbanism, administrarea domeniului
public si privat" din cadrul consiliului Local Salsig;
-avizul secretarului comunei pe proiectul de hotarare ;
In conformitate cu prevederile:
- art.6 alin. (2) din Anexa la O.M.A.I. nr.132/2007 pentru aprobarea
Metodologiei de elaborare a Planului de analiza si acoperire a riscurilor si a Structuriicadru a Planului de analiza si acoperire a riscurilor;
-art.14 lit.„a" din Anexa la Ordinul nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor
generale de aparare împotriva incendiilor
-art.13 lit.„a", din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor,
republicata, cu modificările si completările ulterioare ;
-art.10 lit.„d" din Legea nr.481/2004 privind protecţia civilă, republicată;
Ţinând cont de prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, republicata si ale Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica
legislativa pentru elaborarea actelor normative (r2);
în temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.„d" coroborat cu alin. (7) lit.„h" si
art.196 alin. (1) lit.„a" din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare,
Consiliul Local al comunei Salsig, întrunit in şedinţa ordinara din data de 26
ianuarie 2022,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.Se aproba actualizarea „Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor"
pentru comuna Salsig, pentru anul 2022, conform Anexei - parte integranta din
prezenta hotarare .
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Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei, se insarcineaza
primarul comunei si responsabilul S.V.S.U. Salsig.
Art.3.Prezenta hotarare se comunica :
-d-lui Prefect al judeţului Maramureş;
- d-lui Primar al comunei Salsig;
-Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenta „Gheorghe Pop de Basesti" al
judeţului Maramureş;
- responsabil S.V.S.U.;
- dosar şedinţa;
-afisaj;

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA

Contrasemnează
SECRETAR GENERAL
Sorina-Carmen KEIZER

Nr. total consilieri: 11, din care prezenţi 10, absenţi: 1.
Hotararea a fost adoptata cu un număr de 10 voturi „pentru", 0 împotriva, 0
abţineri;

2

