ROMANIA
JUDETUL ALBA
COMUNA SOHOODL
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE A
nr. 26 din data de 15.04.2011
Privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor
Comuna Sohodol, judetul Alba
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SOHODOL, JUDETUL ALBA,
Intrunit in sedinta ordinara, publica, in data de : 15.04.2011,
Luand in dezbatere :
- expunerea de motive la proiectul de hotarare nr. 1546/08.04.2011,
- raportul compartimentului de specialitate, nr. 1455/08.04.2011, privind aprobarea Planului de
Analiza si Acoperire a Riscurilor Comuna Sohodol, judetul Alba,
- avizul favorabil al comisiei de specialitate, a Consiliului Local Sohodol,
Avand in vedere :
-

procesul verbal 2661/2508/2010 a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Unirea al Judetului Alba, inregistrat la
Primaria com. Sohodol sub nr. 2661/25.08.2010,
- nota de constatare nr. 278/28.03.2011 aGarzii de Mediu Comisariatul Alba,inregistrata la Primaria com. Sohodol sub
nr. 1178/28.03.2011,
- prevederile Legii nr. 307/2006, privind apararea impotriva incendiilor,
- prevederile art. 6 alin ( 1 ) din Ordinul Ministrului Administratiei si Internelor nr.
132/2007- pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiza si acoperire a riscurilor si a Structurii cadrul a Planului de analiza si acoperire a riscurilor ;
- prevederile art. 36, alin. ( 2 ) lit. ’’ d’’, alin ( 6 ) lit. ’’ a ’’ pct.8, din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica
locala – republicata, cu modificarile si completarile ulteriare,

In temeiul prevederilor art. 45 al ( 1 ) si art. 115, alin ( 1 ) lit ’’ b ’’ din Legea nr. 215/2001
privind administratia publica locala – republicata, cu modificarile si completarile ulteriare, adopta
prezenta
H O T A R A R E:
Art. 1. Se aproba Planul de analiza si acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Sohoodol,
judetul Alba, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2. Prezentul Plan de analiza si acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Sohodol, judetul
Alba se va transmite Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Unirea al Judetului Alba,pentru
avizare, iar un exemplar se va pune la dispozitia Secretariatului tehnic permanent.
Art. 3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza d-ul Primar –Corches
Sorin – Constantin si compartimentul de specialitate.
Prezenta hotarare se va comunica cu :
-

Institutia Prefectului –Judetul Alba
Primarul comunei Sohodol,
compartimentul de specialitate
Secretariatul tehnic permanent.
Se va asigura publicitatea la sediul Primariei comunei Sohodol.
Prezenta hotarare a fost adoptata cu un nr. de 10 (zece ) voturi favorabile,valabil exprimate care reprezinta 90,90% din
numarul consilierilor in functie si 100 %din numarul consilierilor prezenti.

Sohodol,la 15.04.2011
Presedinte de sedinta,
Consilier, Bobar Romulus
Contrasemneaza,
Secretar, Stan Minodora
SM/SM
Ex. 7
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