ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL
COMUNA ŞAGU

HOTĂRÂREA NR. 9
din 31.01.2017
privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul
comunei
Şagu,
judeţul
Arad,
pentru
anul
2017
Consiliul Local al comunei Şagu, întrunit în sedinţă ordinară în data de
31.01.2017;
Avand în vedere;
- Proiectul de hotărâre iniţiat şi expunerea de motive aferentă ale iniţiatorului;
- prevederile art. 6 şi art. 7 din Ordinul M.A.I. nr. 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;
- O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de
Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.15/2005;
- prevederile art. 5 alin. 1, art. 6 alin. 1, art. 21 alin. (1),(3),(4), art. 28 alin. 13 din Legea nr. 481/2004 (R1) privind protecţia civilă, cu modificările şi
completările ulterioare;
- H.G. nr. 547/2005 pentru aprobarea strategiei naţionale de protecţie civilă;
- H.G. nr. 642/2005 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unităţilor
administrativteritoriale,instituţiilor publice şi operatorilor economici din punct de
vedere al protecţiei civile, în funcţie de tipurile de riscuri specifice;
- H.G. nr. 501/2005 privind aprobarea Criteriilor pentru asigurarea mijloacelor de
protecţie individuală a cetăţenilor.
- H.G. nr. 1.854 /2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de management al
riscului la inundaţii;
- Ordin comun al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului mediului
şi gospodăririi Apelor nr. 638/420/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind
gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice
periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale ;
- Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 647 / 2005 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind elaborarea planurilor de urgenţă în caz de
accidente în care sunt implicate substanţe periculoase;
- Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 142/2004 pentru
aprobarea Procedurii de evaluare a raportului de securitate privind activităţile
care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate
substanţe periculoase ;
- Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 1084/2003
privind aprobarea procedurilor de notificare a activităţilor care prezintă pericole
de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase
şi, respectiv, a accidentelor majore produse;

- Legea nr. 6/1991 Aderarea României la Convenţia de la Basel privind controlul
transportului deşeurilor periculoase.
- Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 683/2005 privind aprobarea
procedurilor generice pentru colectarea datelor, validare şi răspuns pe timpul
unei urgenţe radiologice;
- prevederile art. 36, alin. 2, lit. d, raportat la prevederile alin. 6 lit. a, pct.. 8 ,ale
aceluiasi articol din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala ,
republicata;
- referatu de specialitate;
- raportul comisiei de specialitate a Consiliului local Sagu;
- prevederile art. 121, alin. 1 si 2, din Constitutia Romaniei;
- votul „pentru” a 10 consilieri, din cei 13 in funcţie, fiind prezenţi 10 consilieri.
În temeiul art. 45 (1) 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 la nivelul
comunei Şagu, judeţul Arad, pentru anul 2017 conform Anexei nr. 1, care face
parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2.- Prezenta hotărâre se va comunica cu:
-Instituţia Prefectului-judeţul Arad;
-Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Arad;
-Se va publica prin afişare la sediul Primăriei comunei Şagu si pe
site-ul propriu www.primariasagu.ro;
Președinte de şedinţă,
Oană Florica

Contrasemnează,
p.Secretar
Roman Dan
Inspector,
Vancea Mihaela

