ROMÂNIA
COMUNA VALEA LUNGĂ
CONSILIUL LOCAL
Str. Victoriei, nr. 328B, Valea Lungă,jud. Alba, tel./fax. 0258/888102, email:primariavalealunga@yahoo.com

HOTĂRÂREA NR. 26
privind modificarea “ Planului de analiză şi acoperire a riscurilor” la nivelul comunei
Valea Lungă, aprobat prin HCL nr. 87/2012
Consiliul local al comunei Valea lungă, întrunit în şedinţa ordinară din data de
29.04.2015,
Luând în considerare:
- proiectul de hotărîre iniţiat de primarul comunei Valea Lungă;
- Raportul de specialitate cu nr. 994/21.04.2015 al agentului de dezvoltare locală, cu
atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă din cadrul Primăriei, prin care se propune
modificarea “ Planului de analiză şi acoperire a riscurilor” al comunei Valea Lungă, în
condițiile prevederilor art.6, alin.(2) din Metodologia de elaborare a Planului de Analiză și
Acoperire a Riscurilor, aprobat prin OAP nr. 132/2007;
- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;
Având în vedere dispoziţiile art. 13, lit. ”a” din Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind
apărarea împotriva incendiilor, ale Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă, modificată prin
Legea nr. 212/2006, Legea apelor nr. 107/1996, Normele generale de apărare împotriva
incendiilor, art.14 alin.(2) din HG nr. 142/2004 privind principiile de organizare, funcționarea
și atribuțiile serviciilor de urgență profesioniste și ale art. 6, alin.(2) a Ordinului Ministrului
Administrației și Internelor nr. 132/2007;
În temeiul prevederilor art. 36 ( 2 ) litera „d” coroborat cu art. 36 ( 6 ) litera „a” pct. 8,
art. 45 ( 1 ) şi art. 115 ( 1 ) litera „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRÂRE
Art. 1. Se modifică Planul de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul comunei
Valea Lungă, aprobat prin HCL nr. 87/2012, Capitolul I, Secțiunea II, Pct. 2.1 din P.A.A.R.
urmand a avea următorul cuprins, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 2 Prezenta va fi transmisă Instituţiei Prefectului jud. Alba şi Comitetului local
pentru situaţii de urgenţă.
VALEA LUNGĂ, 29.04.2015
Preşedinte de şedinţă
Comșa Călina

Contrasemnează pt. secretarul
comunei Valea Lungă
Oltean Maria

ROMÂNIA
COMUNA VALEA LUNGĂ
PRIMAR
Str. Victoriei, nr. 328B, Valea Lungă,jud. Alba, tel./fax. 0258/888102, email:primariavalealunga@yahoo.com

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind modificarea “ Planului de analiză şi acoperire a riscurilor” la nivelul comunei
Valea Lungă, aprobat prin HCL nr. 87/2012
Consiliul local al comunei Valea lungă, întrunit în şedinţa ordinară din data de
29.04.2015,
Luând în considerare:
- Raportul de specialitate cu nr. 994/21.04.2015 al agentului de dezvoltare locală, cu
atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă din cadrul Primăriei, prin care se propune
modificarea “ Planului de analiză şi acoperire a riscurilor” al comunei Valea Lungă, în
condițiile prevederilor art.6, alin.(2) din Metodologia de elaborare a Planului de Analiză și
Acoperire a Riscurilor, aprobat prin OAP nr. 132/2007;
- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;
Având în vedere dispoziţiile art. 13, lit. ”a” din Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind
apărarea împotriva incendiilor, ale Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă, modificată prin
Legea nr. 212/2006, Legea apelor nr. 107/1996, Normele generale de apărare împotriva
incendiilor, art.14 alin.(2) din HG nr. 142/2004 privind principiile de organizare, funcționarea
și atribuțiile serviciilor de urgență profesioniste și ale art. 6, alin.(2) a Ordinului Ministrului
Administrației și Internelor nr. 132/2007;
În temeiul prevederilor art. 36 ( 2 ) litera „d” coroborat cu art. 36 ( 6 ) litera „a” pct. 8,
art. 45 ( 1 ) şi art. 115 ( 1 ) litera „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRÂRE
Art. 1. Se modifică Planul de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul comunei
Valea Lungă, aprobat prin HCL nr. 87/2012, Capitolul I, Secțiunea II, Pct. 2.1 din P.A.A.R.
urmand a avea următorul cuprins, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 2 Prezenta va fi transmisă Instituţiei Prefectului jud. Alba şi Comitetului local
pentru situaţii de urgenţă.
VALEA LUNGĂ, 21.04.2015
Iniţiator-primar
Puşcă Vasile

Avizat pt.secretarul
comunei Valea Lungă
Oltean Maria

