ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
COMUNA SFANTU GHEORGHE
-Consiliul local PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea actualizarii Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor
(P.A.A.R.) din comuna Sfantu Gheorghe , judet Ialomita , pentru anul 2021
Consiliul Local al comunei Sfantu Gheorghe, judelul Ialomita, intrunit in sedinta
ordinara din data de ......................;
Avand in vedere:
- Referatul de aprobare inregistrat la nr............/.............. prin care primarul
comunei Sfantu Gheorghe, prezinta motivarea si aprobarea actualizarii Planului de
Analiza si Acoperire a Riscurilor (P.A.A.R.) din comuna Sfantu Gheorghe, pentru
anul 2021;
- Raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei comunei
Sfantu Gheorghe, inregistrat sub nr......./.................,
- Avizul comisiei de specialitate nr........../......... din cadrul consiliului local;
Tinand cont de:
- prevederile art. 4, art.13, lit.a) si art.14,lit.a) din Legea nr.307/2006 privind
apararea impotriva incendiilor, republicata , cu modificarile si completarile
ulterioare;
- prevederile art.10, lit.d), art.25 si art.27 din Legea nr.481/2004 privind
protectia civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art.14, alin.(2) din H.G. nr.1492/2004 privind principiile de
organizare, functionarea si atributiile serviciilor de urgentă profesioniste, cu
modificarile si completarile ulterioare
- prevederile art.6, alin.2 din Ordinul M.A.I. 132/2007 privind aprobarea
Metodologiei de elaborare a Planului de analiza si acoperire a riscurilor si a structurii
-cadru a Planului de analiza si acoperire a riscurilor;
- prevederile art.129, alin.(7),lit.h din O.U.G. nr.571/ 2019 privind Codul
administrativ, cu completdrile ulterioare;
In temeiul prevederilor art.139, alin.(1) si art.196, alin.(1), lit.a din O.U.G.
nr.5712019 privind Codul administrativ, cu completarile ulterioare,
HOTARASTE :
Art.1.- Se aproba actualizarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor,
din comuna Sfantu Gheorghe pentru anul 2021, conform anexei care face parte
integranta din prezenta hotarare.

Art.2.- Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se
incredinteaza Primarul comunei Sfantu Gheorghe si Serviciul Voluntar pentru Situatii
de Urgenta al comunei Sfantu Gheorghe.
Art.3.- Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica si se comunica prin
intermediul secretarului general al comunei, Primarului comunei Sfantu Gheorghe,
Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Sfantu Gheorghe ,
Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta Ialomita ,Instituliei Prefectului,
judetul Ialomita .
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