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 HOTARARE 
privind actualizarea/completarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor (PAAR) al 

comunei Valcelele pentru anul 2021 

Consiliul local al comunei Valcelele intrunit in sedinta ordinara de lucru 

din data de 29.01.2021 

Având în vedere: 

  

-   Raport de specialitate nr 119/15.01.2021 întocmit de seful SVSU , dl Petre Constantin.  

-  Referat de aprobare  nr 118/15.01.2021  intocmit de Primarul comunei Valcelele , domnul Tatu 

Ionel. 

 -  Raportul   comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Valcelele nr 2/19.01.2021  si procesul verbal 

al sedintei de lucru a comisiei nr 1/ 19.01.2021 

-  Hotararea Cosiliului Local nr 3/2020 privind infiintarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de 

Urgenta,aprobarea organigramei,componentei si a documentelor de organizare si functionare a 

SVSU. 

-  Prevederile art. 14, pct. (2) din HG nr. 1492/2004 privind principiile de organizare, functionare si 

atributiile serviciilor de urgenta profesioniste. 

-   Prevederile art. 10, lit. ”d”  din Legea nr. 481/2004 privind privind protectia civila, cu modificarile 

si completarile ulterioare. 

-   Prevederile art. 4, alin. (2) si art. 13, lit. ”a”  din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioare. 

-   Prevederile art. 6. alin.(2) din Anexa nr. 1 din OMAI 132/2007 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.  

 

In temeiul art. 133 alin 1, alin 2 lit a), art. 134 alin 1 lit. a),art 196 alin 1 lit a) 

din OUG nr  57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ 

 

HOTARASTE: 

 Art.1.Se aproba Planul de Analiza si Acoperire a Riscurilor (PAAR) al comunei Valcelele 

pentru anul 2021, conform anexei 1, care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2.Primarul comunei Valcelele va asigura aducerea la indeplinire a prezentei hotarari. 

Art.3.Secretarul   comunei   va  comunica   prezenta   persoanelor,   operatorilor economici 

si   institutiilor interesate.. 

Nr. 3                                              Presedinte de sedinta                             Contrasemneaza  

Adoptata la Valcelele                    Balaciu Marin                                     p. Secretar general                                                                                                                                                                       

Astazi 29.01.2021                                                                                 Antochie Bogdan Costin       

Cu un nr de....10..voturi pentru                                                                                                                                           

Cu un nr de ........ voturi impotriva   

Cu un nr de..........abtineri                                                           


