
Președinte de ședință,
Onorel BOJAN

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
p SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI BICAZ,

Niculaie TĂMĂSAN
cu atribuții delegate specifice secretarului general

            Consiliul local al comunei Bicaz,judetul Maramures, intrunit in sedinta ordinara din data de 27 martie 2020

            Avand in vedere:

            - proiectul de hotarare initiat de domnul primar Mitre Dorin, raportul compartimentului de resort, avizul comisiei de
sapecialitate din cadrul consiliului local precum si avizul secretarului comunei,

            - art..6 alin..(1) si (2)  din O.M.A.I. nr.132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de eleborare a Planului de analiza si
acoperire a riscurilor si a Structurii-cadru

a Planului de analiza si acoperire a risucrilor,cu modificarile si completarile ulterioare

            - art.4 si 13 lit.a) din Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile ulterioare

            -art.3alin(1) si art.5 alin.(1) din Legea nr.481/2004 privind protectia civila, modificata si completata prin Legea nr.212/2006;

            Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

            În baza prevederilor art. 129 alin. (7) lit. h) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și al prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T A R A S T E :

 

            Art.1. – Se aproba actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor la nivelul comunei Bicaz,judetul
Maramures conform ANEXEI,care face parte integranta la prezenta hotarare.

            Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei Bicaz, Comitetul Local pentru
Situaţii de Urgenţă, prin Serviciul Situaţii de Urgenţă.

            Art.3. – Prezenta se comuncica :

Intitutiei Prefectului judetului Maramures
Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta Maramures
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