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JUDETUL VRANCEA

COMUNA DUMITRESTI
CONSILIUL LOCAL

HoTAnAREAnr.30
din26.O7.20LG
Privind: actualizarea Planului de Analizd giAcoperire a Riscurilor la nivelul comunei
Dumitresti, judelul Vrancea;

Consiliul local al comunei Dumitresti, judelul Vrancea, intrunit in gedinla ordinard din
data de 26.07.?,OLG

-

-

Avdnd ?n vedere proiectul de hotdrdre initiat de cdtre primarul comunei Dumitregti;
VizAnd raportul 5efului serviciului voluntar pentru situalii de urgen!5 din cadrul
primariei comunei Dumitregti, prin care face cunoscut cd este necesar sd se actualize
Planul de analizd a riscurilor la nivelul comunei Dumitregti, judelul Vrancea;
lu6nd act de avizulfavorabil alcomisiei de specialitate din cadrul consiliului local;
in baza prevederilor art. 5 gi 6 alin. (2) din Metodologia de elaborare a Planului de
analizi 5i acoperire a riscurilor aprobati prin O.M.A.l. nr.132/2007 pentru aprobarea
Metodologiei de elaborare a Planului de analizd 5i acoperire a riscurilor5i a Structurii cadru a Planului de analizS gi acoperire a riscurilor ;
Tn baza prevederile art.4 ali (4), si 13 lit a) din Legea nr.3O7/2O06 privind apdrarea
impotriva incendiilor, cu modficirile gi completdrile ulterioare;
in conformitate cu prevederile art.24 din O.U.G. nr.2L/2004 privind Sistemul Nalional
de Management al Situatiilor de Urgentd, cu modificdrile gi completdrlle ulterioare;

in temeiul dispoziliilor art.36 alin.(1) ,alin. (2)lit. a) si d) ,alin. (6)lit. a) pct. 8 gi art. 115
alin. (1) lit. b) dinLegea nr. 275/2OAI privind administrafia public locald ,republicatS, cu
modificdrile gi completdrile ulterioare :

HOTANASTE:
Art.1. Se aprobd actualizarea Planului de Analizi pi Acoperire a Riscurilor la nivelul
comunei Dumitrepti, judetul Vrancea, potrivit anexei nr. l care face parte din prezenta
hotd16re,

Art.2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotdr6ri se incredinleazd primarul
comunei DumitreSti, Comitetul Local pentru Situatii de Urgentd gi Serviciul Voluntar
pentru Situatii de Urgent5"

Art.3. Prezenta hotdrdre se comunicS, prin intermediul secretarului comunei
Dumitre5ti, in termenul prevdzut de lege, primarului comunei Dumitrepti gi lnstitutiei
Prefectului judetu lui Vrancea.
PRE$EDTNTE DE $EDTNTA,
Contrasemneazd,
Secretar
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