ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL RACU
HOTĂRÂRE NR. 16/2016
privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor în
comuna Racu în formă actualizată

Consiliul local al comunei Racu, întrunit în şedinţa ordinară pe data de
31 martie 2016, convocată prin dispoziţia primarului nr.58 / 2011.
Având în vedere:
proiectul de hotărâre iniţiat de primar şi expunerea de motive
al acestuia;
raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul
Consiliului local Racu;
prevederile Legii nr. 481 din 08 noiembrie 2004, privind
protecţia civilă, republicată, modificată şi completată prin
O.U.G. nr. 70/2009;
În baza Legii nr. 307 din 13 iulie 2006, privind apărarea împotriva
incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare.
Hotărârea Guvernului României nr. 1492 din 09 septembrie 2004,
privind principiile de organizare şi funcţionare şi atribuţiile serviciilor de
urgenţă profesioniste;
Hotărârea Guvernului României nr.2288 din 09 decembrie 2004,
pentru aprobarea repartizării principalelor funcţii de sprijin pe care le
asigură ministerele, celelalte organe centrale şi organizaţiile
neguvernamentale privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă;
Hotărârea Guvernului României nr. 642 din 23 iunie 2005, pentru
aprobarea Criteriilor de clasificare a unităţilor administrativ-teritoariale,
instituţiilor publice şi operatorilor economici din punct de vedere al
protecţiei civile, în funcţie de tipurile de riscuri specifice;
Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr.132 din 29 ianuarie
2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de analiză şi
acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză şi acoperire
a riscurilor;
Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr.360 din 14
septembrie 2004, pentru aprobarea criteriilor de performanţă privind
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Structura organizatorică şi dotarea serviciilor profesioniste pentru situaţii de
urgenţă;
Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 718 din 30 iunie
2005, pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind structura
organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă.
Cu respectarea Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională.
În baza art.36 alin (1), art.45 alin (1) şi art.115 alin (1) lit „b” din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă PLANUL DE ANALIZĂ ŞI ACOPERIRE A RISCURILOR

COMUNA RACU ÎN FORMĂ ACTUALIZATĂ.

Art.2. Planul de analiză şi acoperire a riscurilor – comuna Racu face

parteintegrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:





Instituţiei Prefectului;
I.S.U. Harghita
Primarului comunei Racu;
Populaţiei prin afişare la sediul Primăriei Racu.

Președintele ședinței,

Contrasemnat Secretar,

Csutak Gáspár

Máthé Melinda

Nr.16
Adoptată în ședința din data de 31 martie 2016
Cu un număr de 11 voturi din numărul total de 11 consilieri locali în funcție
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