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ROMÂNIA 

JUDEȚUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  TEACA 
 
   

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor în Comuna Teaca  

pentru anul 2019 

 

Consiliul Local al Comunei Teaca întrunit în şedinţă ordinară la data 28.03.2019 

 

 Având în vedere: 

- expunerea de motive a primarului privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a 

riscurilor pentru comuna Teaca 

 - raportul compartimentului de specialitate privind aprobarea Planului de analiza si acoperire 

a riscurilor pentru comuna Teaca 

 - raportul de avizare favorabil  al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, 

protecţia mediului, juridică şi de disciplină din cadrul Consiliului local 

  

In conformitate cu: 

- prevederile art. 4 alin.3 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor 

- prevederile art. 6 şi art. 7 din Ordinul nr. 132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de 

elaborare a Planului de analiza si acoperire a riscurilor si a Structurii-cadru a Planului de analiza si 

acoperire a riscurilor 

 

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. d), alin. 6 lit. a) pct. 8 , art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. 

b) din Legea nr.215/2001privind administraţia  publica  locala, republicata, cu modificarile și 

completarile ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 

Art.1. Se aprobă Planul de analiza şi acoperire a riscurilor în  Comuna Teaca pentru anul 

2019, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre. 

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza  Comitetul Local pentru Situaţii de 

Urgenţă   si  Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta Teaca. 

Art.3. Prezenta hotarare  s-a adoptat cu  15  voturi  „pentru”  din   15 consilieri prezenti la 

sedinta, din 15 consilieri în funcție. 

Art.4. Prezenta hotarare  se aduce la cunoştinţă publică si se comunica cu: 

- Instituţia Prefectului - Judeţului Bistriţa-Năsăud 

  - Primarul Comunei Teaca 

 - S.V.S.U. Teaca 

 
 

                         PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,   

                                 BUGNAR   IOAN 

 

 

 

Nr. 24  din 28.03.2019 

                       CONTRASEMNEAZĂ, 

                        SECRETAR COMUNĂ 

                 CIOȘAN ANA 


