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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SÂNTANDREI              

  

 

 

HOTĂRÂREA  Nr. 23 

din 20 februarie 2020 

 

privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor întocmit la nivelul unității 

administrativ teritoriale comuna Sântandrei pentru anul 2020 

 

 Consiliul Local al Comunei Sântandrei, Județul Bihor, întrunit în ședința ordinară ordinară din data 

de 20 februarie 2020, 

          Având în vedere prevederile: 

- Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 132 / 2007 pentru aprobarea Metodologiei de 

elaborare a Planului de analiză și acoperire a riscurilor și a Structurii - cadru a Planului de analiză și 

acoperire a riscurilor;  

- art. 10 lit. d) din Legea nr. 481 / 2001 privind Protecția Civilă;  

- art. 13 lit. a) din Legea nr. 307 / 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și 

completările ulterioare, 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; 

- Hotărârii Guvernului României nr. 2288 din 9 decembrie 2004 pentru aprobarea repartizării 

principalelor funcţii de sprijin pe care le asigură ministerele, celelalte organe centrale şi organizaţiile 

nonguvernamentale privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă, ale, prevederilor; 

- art. 129 alin. (2) lit. d) coroborate cu ale alin. (7) lit. h) din din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 Ținând cont de: 

- adresa cu nr. 117028 din 10.02.2019 transmisă de Inspectoratul pentru Situații de Urgență 

“Crișana” al Județului Bihor,  

- referatul de aprobare al primarului comunei Sântandrei nr. 2066/14.02.2020, 

-  raportul de specialitate înregistrat sub nr. 2067/14.02.2020,  

-  avizul consultativ al Comisiei Juridice, 

 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. 1) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al 

României nr. 555 din 5 iulie 2019, cu 14 voturi “pentru”, fără voturi “împotrivă”, fără “abţineri”, din 

totalul de 14 consilieri locali prezenți la ședință,  

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

            Art.1. Se aprobă Planul de analiză și acoperire a riscurilor întocmit la nivelul unității administrativ 

teritoriale comuna Sântandrei pentru anul 2020, conform Anexei la prezenta hotărâre şi care face parte 

integrantă din aceasta. 

 Art.2. Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei Sântandrei, 

prin Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Sântandrei, județul Bihor. 

           Art.3. Prezenta se comunică cu: Instituţia Prefectului- Județul Bihor_______ Inspectoratul pentru 

Situații de Urgență “Crişana” al Județului Bihor_____Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă din 

cadrul Primăriei Comunei Sântandrei______Primar_____Afișare______Dosar special şedinţă. 
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