
ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA-NASAUD 

CONSILIUL LOCAL AL COM UN EI TEACA 

HOTARARE 
privind aprobarca Planului de anal iza si acopcrirc a riscurilor in comuna Tcaca 

pentru anul 2021 

Consiliul Local al Comunci Teaca 111trunit 111 ~edinta ordinara la data de 25 .02.2021 

Avri11d i11 vedere: 
- rcfcratul de aprobarc al primarului comunei nr. 57/ 22.01 .2021 
- raportul compartimentului de specialitate nr. 571/22.01.2021 
- avizul Comisiei pentru amcnajarea teritoriului, urbanism, protectia mediului, juridica 

~i de disciplina din cadrul Consiliului local 
In conformitale cu: 
- prevederile art. 4 alin.(1)-(3) ~i art.13 lit. a) din Legea nr. 307/2006 privind apararea 

1mpotriva incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioare 
- prcvederile art. 6 ~i art. 7 din Ordinul nr. 132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de 

elaborarc a Planului de analiza si acoperire a riscurilor si a Structur ii-cadru a Planului de 
analiza si acoperire a riscurilor 

-prevederile art. IO lit. d) ~i art. 25 din Legea nr. 481/2004 privind protec\ia civila, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 

- prevederile art. 14 alin.(2) din H.G. nr. 1492/2004 privind principiile de organizare, 
funqionarea ~i atributiile serviciilor de urgenta profesioniste, cu rnodificarile si completarile 
u lterionrc 

Ji11e111ci11/prevcderilorart. l29alin.(7)1it.h),art.139alin(l)si art.196alin(I) lit.a) 
din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, 

HOTARA~TE: 

Art.I. Se aproba Planul de analiza ~i acopel'ire a riscurilor in comuna Teaca pentru 
anul 2021, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezcntei se incredinteaza Comitetul local pentru 
situa\ii de urgen\a 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 locali 111 func\ie . 

Ar·t.4. Prezenta hotarare se aduce la cuno~tinta publica si se comunica cu: 
- lnstitutia Prefectului - Judetului Bistrita-Nasaud 
- Primarul comunei Teaca 
- S.V.S.U. Teaca 

PRE~EDINTE DE ~EDINTA, 
Bugnarloan 

Nr.11 din 25.02.2021 

Con ta rasem ncaza, 
SECRET AR GENERAL U.A.T., 

CIO~AN ANA 




