
ROMANTA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PAU$E$TI.MAGLA$I
JUDETUT, vALcEa

HOTARAREA NR. 13
Privind: reacLualizarea Planului de analizd qi acoperire a riscurilor din
zona de competenfd a comitetului Local pentru Situalii de urgenld al
Comunei Pduqeqti-Mdglaqi

Consiliul Local al Comunei Pdugeqti-Mdglaqi, judelul Vdlcea,
intrunit in qedinJa ordinard, astdzi 28.02.2014,|a care participd un numrr
de 12 consilieri comunali din numdrul total de 13 aleqi in funclie;

Lu6nd in dezbatere expunerea de motive qi proiectul de
hotdrdre iniliat de cdtre primar privind reactualizarea Planului de analizd
qi acoperire a riscurilor din zona de competenld a comitetului Local
pentru Situalii de Urgenld al Comunei Pdugeqti-Mdglagi;

Avdnd in vedere raportul compartimentului din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Pduqeqti-Mdglaqi,
inregistrat la nr. 523 din data de 28.01 .2014, prin care se solicitd
reactualizarea Planului de analizd, gi acoperire a riscurilor din zona de
competenJd a Comitetului Local pentru Situalii de Urgenld al Comunei
Pdugeqti-Mdglaqi, avdndu-se in vedere modificdrile survenite in anul
2013;

findnd cont de raportul comisiilor de specialitate din cadrul
consiliului local, precum gi de raportul de avizare a proiectului de
hotdrdre, intocmit de secretarul comunei;

Respectdnd prevederile Legii nr. 5212003 privind transparenla
decizionalS, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

tn conformitate cu prevederile art. 6 din Metodologia de
elaborare a Planului de Analizd qi Acoperire a Riscurilor aprobatd cu
O.M.A.I. 132-2007, art. 13,lit. "a", art. 14,lit.,,a,', art. 19, lit. ,,j',, art.
44, pct. IV, lit. "b" din Legea nr. 30712006 privind apdrarca impotriva
incendiilor;

in baza art. 36 alin. 6, lit. "a", punctual 8 din Legea nr.
2t512001;

intemeiul art.45 alin. (1) qi aart. 115 alin. (1), lit.,,b", alin. (3)
, (5), (6) din Legea nr. 21512001 privind administra{ia publicd locald,
republicatd, cu un numdr de 12 voturi "pentru", adoptd urmdtoarea :

HoTARARE

ART.I Se aprobd reactualizarea Planului de analizd qi acoperire a
riscurilor din zona de competen[d a Comitetului Local pentru Situalii de
Urgenld al Comunei Pduqegti-Maglagi, conform anexei ce face parte
integrantd din prezent a hotdrdre.



ART.2 Prezetrta hotdrdre va fi dusd la indeplinire de primarul comunel
prin compartimentul S.V. S.U.
lft.f.S Prezenta hotdr6re se comunicb prin intermediul secretarului
comunei Pduqegti-Mdglaqi, in termenul prevdzut de lege, primarului
comunei, Institu{iei Prefectului-judelul Vdlcea, Inspectoratului General
pentru Situalii de Urgen{d "General Magheru" al judefului Valcea qi se

aduce la cunostinta publicd prin publicare pe saitul primdriei.
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Contrasemneazd
Secretar,

Jurist Popescu Mihaela-F lorela
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