ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA RAFAILA
CONSILIUL LOCAL
Cod poştal- 737541 – RAFAILA - Telefon/fax: 0235/459274;
e-mail: primrafaila@yahoo.com

HOTĂRÂREA Nr. 53/2018
privind aprobarea „Planului de analiză şi acoperire a riscurilor”
- comuna Rafaila, judeţul Vaslui, pentru anul 2019

având în vedere:
-expunerea de motive la proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei, rapoartele de
avizare ale comisiilor de specialitate, precum şi raportul compartimentului de resort;
-prevederile Ordinului nr. 132/29.01.2007 al Ministrului Administraţiei şi Internelor pentru
aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor;
în conformitate cu prevederile art. 13 lit. „a” din Legea nr. 307/2006 privind apărarea
împotriva incendiilor, coroborat cu prevederile art. 14 lit. „a” din Ordinul nr. 163/2007 al Ministrului
Administraţiei şi Internelor pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;
în temeiul prevederilor 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. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificarile si completarile ulterioare;

Consiliul local al comunei Rafaila, judeţul Vaslui,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă „Planul de analiză şi acoperire a riscurilor” - comuna Rafaila, judeţul Vaslui,
nr. 4668/09.11.2008 - reactualizat, pentru anul 2019, conform anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de primarul comunei Rafaila, judeţul Vaslui,
prin Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Rafaila, judetul Vaslui.
Rafaila, 29 noiembrie 2018
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Agrigoroae Constantin
CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul comunei Rafaila,
p. Voicu Victorita

Adoptata in sedinta ordinara din data de 29 noiembrie 2018.
Cu un numar de ____ voturi din numarul total de 11 consilieri in functie.
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