ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIUMANI

H O T Ă R Â R E A nr.43/2021
privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a
riscurilor al Comunei Ciumani, actualizat
Consiliul Local Ciumani ,
Având în vedere Proiectul de hotărâre și Referatul de aprobare, înregistrată la
nr.41/2021, prin care se propune aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al
comunei Ciumani,actualizat
Luând în considerare Raportul de specialitate al compartimentului SVSU
nr.41/2021, precum şi avizul consultativ favorabil al comisiei de specialitate pentru agricultură,
amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului, servicii publice, administrația publică
locală, cooperări interinstituționale, din cadrul Consiliului Local Ciumani nr.41/2021;
Ţinând cont de prevederile
-art.3 alin.(1) litera a) și art.10 lit.”d” din Legea nr.481/2004 privind protecţia civilă,
republicată cu modificările şi completările ulterioare,
-art.4 și art.13 litera a) din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor,
cu modificările şi completările ulterioare,
-art.6 din Metodologia de elaborare a Planului de analiză şi acoperirea riscurilor şi a
Structurii – cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor, aprobată prin Ordinul Ministrului
Administraţiei şi Internelor, nr.132/2007;
-art.14 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr.1492/2004 privind principiile de
organizare,funcționare și atribuțiile serviciilor de urgență profesioniste;
Cu respectarea prevederilor Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în
administraţia publică locală, văzând procesul verbal de afişaj nr. 2107 25.06./2021,
În temeiul dispoziţiunilor prevăzute de art.129 alin.(2) literele d) și alin.(7) litera h),
art.133 alin.(1), art.139 alin.(1) și alin.(3), art.196 alin.(1) litera a) din Ordonanța de urgență
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare
hotăreşte:
Art.1. Se aprobă Planul de analiză şi acoperire a riscurilor al comunei Ciumani, actualizat
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Secretarul general al comunei Ciumani, va comunica prezenta hotărâre Primarului
Comunei Ciumani şi Prefectului Judeţului Harghita, precum Inspectoratului pentru Situaţii de
Urgenţă “OLTUL” al Judeţului Harghita,și o va afișa public în vederea aducerii la îndeplinire a
prevederilor ei.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Gergely József

Contrasemnează pentru legalitate
Secretar general: Balogh Zita

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ciumani în şedinţa ordinară din data de 27.07. 2021
cu respectarea prevederilor art. 139 alin.(1), din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu un număr de 13
voturi pentru , 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 13 consilieri în funcţie şi 13 consilieri prezenţi
la şedinţă.

