ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL LOCAL PÂNG ĂRAŢI
HOTĂRÂRE
privind aprobarea „PLANULUI DE APĂRARE ÎN CAZUL PRODUCERII UNEI SITUAȚII DE
URGENȚĂ SPECIFICE PROVOCATE DE CUTREMURE ȘI/SAU ALUNECĂRI DE TEREN LA
NIVELUL COMUNEI PÂNGĂRAȚI, JUD.NEAMȚ ”

Consiliul local al comunei Pângărați, judeţul Neamţ, întrunit în ședință ordinară în data de
28.02.2019;
Având în vedere expunerea de motive prezentata de domnul Petru LUNGU-BORDEA, Primarul comunei
Pângărați şi Raportul de specialitate 1525 din 26.02.2019 al Servicilui Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă;
Analizând prevederile :
Legii nr.481/2004 privind protecţia civilă, cu modificările şi completările ulterioare;
Legii nr. 575/2001 privind aprobarea planului de Amenajare a teritoriului Național
– secțiunea a V-a - zone de risc natural;
Ordinul comun cu nr. 1995/1160/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind prevenirea și gestionarea
situațiilor de urgență specifice riscului la cutremure și/sau alunecări de teren, al Ministerului Transporturilor,
Construcțiilor și Turismului și Ministerului Administrației și Internelor;
Ordinul comun nr. 708/923/2005 privind comunicarea principalelor caracteristici ale cutremurelor produse
pe teritoriul României și convocarea după caz a structurilor privind gestionarea riscului la cutremure, al Ministerului
Transporturilor, Construcțiilor și Turismului și Ministerului Administrației și Internelor;
OUG nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de urgență, aprobată cu
modificările și completările ulterioare, prin Legea nr. 15/2005;
OMAI nr. 96/201 din 14.06.2016, pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea,
încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență;
Ordinul nr. 127 din 07.05.2007 pentru aprobarea reglementării tehnice a Metodologiei privind înregistrarea
de urgență a siguranței post seism a clădirilor și stabilirea soluțiilor cadru de intervenție – indicativ ME 003-2007
Luând act de avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Pângărați;
În temeiul prevederilor art. 36, alin.(2), lit. a) şi art.45, alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. - Se aprobă „PLANUL DE APĂRARE ÎN CAZUL PRODUCERII UNEI SITUAȚII DE URGENȚĂ
SPECIFICE PROVOCATE DE CUTREMURE ȘI/SAU ALUNECĂRI DE TEREN LA NIVELUL
COMUNEI PÂNGĂRAȚI, JUD.NEAMȚ”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2– Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire prin grija Primarului comunei Pîngărați.
Art.3– Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre instituţiilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de Şedinţă,
Consilier local,
Laurențiu-Bogdan RADU
Contrasemnează :
Secretarul comunei
Gabriel ANTONIU

Nr. 18
Din 28 Februarie 2019
Hotărârea a fost adoptată în şedinţa Ordinară- a Consiliului local al comunei Pângărați cu un număr de 14 voturi pentru, 0
abţineri şi 0 voturi împotrivă din totalul de 14 consilieri prezenţi.

