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HOTARAREA
Nr. 19 din 11.03.2016

privind aprobarea Planului de analizi gi acoperire a riscurilor teritoriale din comuna
TAMA$ENI

Consiliul local al comunei TAMA$ENI intrunit in gedinli ordinard in data de I I martie 2016
Analizdnd referatul de specialitate nr. 1480 din 04.03.2016 al Sen,iciului Voluntar pentru Situalii de

Urgenl5 privind aprobarea Planului de analizd qi acoperire a riscurilor teritoriale din comuna TAMA$EN1,
AvAnd in vedere prevederile art.4 alin.l, ale art.l3 lit.a 9i art.[4 lit a din Legea rr.30712006 privind

apdrarea impotriva incendiilor. dispoziliile Legii nr.481/2004 privind protecfia civild, modificatd gi cornpletatd
prin Legea nr.21212006 9i ale OUG nr.21/2004 privind Sistemul Nalional de Management al Situaliilor de

Urgenld aprobate cu modificdri gi completdri prin Legea nr. l5 /2005,
Vdzdnd Expunerea de motive prin care Primarul comunei TAMA$ENI, domnul ANDRICI IRONIM.

propune aprobarea ,,Planului de analizd gi acoperire a riscurilor teritoriale" din comuna TAMA$ENI. precum
gi aviz.r'l comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

In temeiul art.36 alin.2 lit. ,,d". alin.6 lit. ,,a" punct 8. alin.9 coroborat cu alin.1 litera .,b" a art.120 -7
din Legea nt.21512001 a administraJiei publice locale, cu modificarile gi completlrile ulterioare,

HOTARA$TE:

Art.l.Se aprobd Planul de analiza gi acoperire a riscurilor teritoriale intocmit de c5tre Serviciul pentru
Situatii de Urgen{[, anexd la prezenta hot[rAre.
Art.2.Planul de analizd qi acoperire a riscurilor se actualizeaza anual de cltre Comitetul Local pentru Situatii
de Urgenta.
Art,3.Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta va lua toate masurile necesare pentru ducerea la
indeplinire a prevederilor prezentei hotdrdri.
Art.4. (l) Prezenta hotdrAre se comunice Institu[iei Prefectului-judeJului Neam] in vederea exercitdrii
controlului cu privire Ia Iegalitate gi se aduce la cunogtinld publicd prin grij a secretartrlui com.Tdmdqeni.

(2) Aducerea la cunoqtinld publicd se face prin afigare la sediul autoritalilor administraliei publice
locale, cAt gi prin site-ul oficial al Primariei com.TdmdEeni wurv.primariatamaseni.ro
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