ROMANIA
JUDETUL ARAD
COMUNA USUSAU
CONSILIUL LOCAL
PROI ECT DE HOTĂRÂRE
din
12 FEBRUARIE 2017
Privind aprobarea actualizarii Planului de analiza si acoperire a riscului din zona de competenta
a comunei Ususau (P.A.A.R.)
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI USUSĂU
AVAND IN VEDERE :
- Referatul nr. 1416/12.04.2017 a D-lui SANFIRA COSTEL – inspector de sp. cu
atributii de Sef SVSU in cadrul Consiliului Local al comunei Ususau prin care propune actualizarea
Planului de Analiza si Acoperire a Riscului din zona de competenta a comunei Ususau, Judetul Arad ;
- Raportul compartimentului de specialitate reprezentat de D-l MIRESCU VASILIE – secretarul
comunei Ususau;
- Prevederile Legii nr. 481/2004 privind protectia civila, republicata cu modificarile si
completarile ulterioare;
- În baza HCL nr. 4/2014 si HCL nr. 10/2015, 20/2016 privind aprobarea/actualizarea Planului de
Analiză şi Acoperire a Riscurilor pentru comuna Ususau;
- În conformitate cu art. 4 alin. (3) şi alin. (4) 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 analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză şi acoperire a
riscurilor;
- prevederile art.36 alin (2) lit. d). coroborat cu alin (6) lit a). pct.8 din Legea 215/2001 privind
administraţia publică locală (republicată), cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile art. 121 din constitutia Romaniei.

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.Se aproba Planul de analiza si acoperire a riscului din zona de competenta a comunei
Ususau (P.A.A.R.) , care face parte integranta din prezentul proiect de hotarare.
Art. 2. Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarai se incredinteaza D-l TOLE FLORIN –
primarul comunie Ususau si D-l MIRESCU VASILIE – secretarul comunei Ususau.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:
Instituţia Prefectului –Judeţul Arad – Serviciul Juridic si Contencios Administrativ –
Compartimentul Controlul Legalitatii Actelor si Contencios;
I.S.U. ,,Vasile Goldiş’’ Arad;
D-l SANFIRA Costel – Insp. De sp. - şef SVSU Ususau.
INTOCMIT,
VASIESCU IONEL- VICEPRIMAR

AVIZAT LEGALITATEA SECRETAR,
Jr. ROSIANU MIHAIELA - IOANA

