ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL LOCAL PÂNGĂRAŢI
HOTĂRÂRE
privind aprobarea „PLANULUI DE ANALIZĂ ŞI ACOPERIRE A RISCURILOR
IDENTIFICATE LA NIVELUL COMUNEI PÂNGĂRAȚI, jud.Neamț”

Consiliul local al comunei Pângărați, judeţul Neamţ, întrunit în ședință ordinară, în ziua de
13.02.2020;
Având în vedere:
Referatul de aprobare cu nr.589 din 20.01.2020 prezentat de domnul Petru LUNGU-BORDEA,
Primarul comunei Pângărați şi Raportul de specialitate 488 din 17.01.2020 al Servicilui Voluntar
pentru Situaţii de Urgenţă;
Prevederile art. 4, art.13, lit.a) , art.14 lit.a)din Legea nr. 307/2006, privind apărarea împotriva
incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
Prevederile art. 6 alin.(1) şi art.7 din Metodologia de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a
riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor, aprobată prin Ordinul
nr. 132/2007 al ministrului administraţiei şi internelor;
Prevederile art.27 din Legea nr.481/2004 privind protecţia civilă, cu modificările şi completările
ulterioare;
Luând act de avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Pângărați;
În temeiul prevederilor art. 129 alin.(2) lit.a), art.136, art.139 alin.(1) coroborate cu prevederile art.
196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 57/2019, privind Codul
Administrativ
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. - Se aprobă „PLANUL DE ANALIZĂ ŞI ACOPERIRE A RISCURILOR IDENTIFICATE
LA NIVELUL COMUNEI PÂNGĂRAȚI, jud.Neamț”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2– Cu data prezentei se abrogă orice alta prevedere contrară.
Art.3– Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire prin grija Primarului comunei Pîngărați.
Art.4– Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre instituţiilor şi persoanelor interesate.
Preşedinte de Şedinţă,
Consilier local,
Constantin ARDELEANU
Contrasemnează :
Secretarul general al comunei
Gabriel ANTONIU

Nr. 5
Din 13 Februarie 2020
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.

