
ROMANIA
JUDETUL SATU MARE

coNsrLruL LocAL PAULE$TI

HoTAnAREA NR.6 12018

privind aprobarea Planului de analizd gi acoperire a riscurilor al Gomunei Paulesti,
judetul Satu Mare pentru anul 2018

Consiliul Local al Comunei Piulegti, judelul Satu Mare, intrunffin gedinta extraordinafi din
09.02.2018, la sediul Primdriei Pdulegti, in baza dispozitiilor art. 39 alin. 2 din Legea nr. 21512001,
avAnd in vedere Expunerea de Motive prezentatd, precum gi in conformitate cu dispozitiile art. 44 din
Legea nr.21512001 privind administratia publicd locald, cu modificirile si completarile ulterioare,

luAnd act de raportul Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgentd din cadrul aparatului de
specialitate al primarului, expunerea de motive a primarului comunei, in calitate de initiator, de raportul
comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

AvAnd in vedere prevederile ar1.14 alin. 2 din H.G. nr. 1492 I 2004 privind principiile de
organizare, funclionarea gi atribuliile serviciilor de urgentd profesioniste,

art. 3, alin.1, lit. a din Legea nr.481/08.11.2004 privind protectia civili, republicati, cu
modificarile si completarile ulterioare, art.13 alin. 3lit. d din Legea nr. 307 12006 privind apirarea
impotriva incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioare,

art.6 alin. 2 din Ordinul Ministrului Administraliei gi Internelor nr. 132 I 2007 pentru aprobarea
Metodologiei de elaborare a Planului de analizd 9i acoperire a riscurilor gi a Structurii-cadru a Planului
de analizd 9i acoperire a riscurilor, cu modificarile si completarile ulterioare,

linAnd seama de prevederile Legii nr. 2412000 privind normele de tehnici legislativd pentru
elaborarea actelor normative, republicatd, cu modificirile 9i completdrile ulterioare,

in temeiul prevederilor art. 36 alin. 6, lit. a), pct. 8 9i ale art.45 alin. (1), precum gi ale art. 115
alin. (1) lit. b) din Legea administraliei publice locale nr.21512001, republicatd, cu modificirile gi

completirile ulterioare, adopti prezenta

HOrAnAgrE:

Art. 1. - Se aprobi Planul de analizd 9i acoperire a riscurilor al Comunei Paulesti, judetul Satu
Mare conform anexei nr.1 la prezenta hotdr6re,

Art. 2. - Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotdrAri se incredinleazd primarul comunei,
Paulesti, judetul Satu Mare.

Art. 3. - Prezenta hotdrdre se comunici in termenul previzut de lege primarului comunei si

persoanelor imputernicite cu ducerea la indeplinire, Institutiei Prefectului judelului Satu Mare si se

Pdulegti 09.02.2018

Contrasemneazd,
Secretarul Comunei Piulegti

Bernat Manue-la Eva

I rli,
/\

din Legea nr.215 12001 republicatd, modificati 9i completatd.
Nr total al consilierilor in functie 15
Nr total al consilierilor prezenli 14

Nr total al consilierilor absenli 1

Voturi pentru 14

Voturi impotrivi 0

Ablineri 0 int: 4 ex,


