ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU-MARE
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CĂMĂRZANA

HOTĂRÂREA NR. 1/2021
privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor (PAAR)
în comuna Cămărzana, judeţul Satu-Mare, pentru anul 2021
Consiliul Local Cămărzana
Având în vedere:

-

Referatul de aprobare nr. 138/15.01.2021 și Proiectul de hotărâre nr.
139/15.01.2021, întocmite de primarul comunei Cămărzana
Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului local Cămărzana
Prevederile art.2, art.3, art.4, art.5 și art.6 alin.(1), alin.(2) din Ordinul 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. 4 alin.(1), alin.(3), art.13 lit.”a” din Legea nr. 307/2006 (r1) privind apărarea
împotriva incendiilor
art.10 lit.”d”, art.25 lit.”b” din Legea nr. 481/2004 (r1) privind protecţia civila, cu
modificările și ompletările ulterioare
art.14 alin.(2) din HG nr. 1492/2004 privind principiile de organizare, funcționarea
și atribuțiile serviciilor de urgență profesioniste, cu modificările și completările
ulterioare

În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.”d” coroborat cu alin.(7) lit.”h”, art.139 alin.(1),
art.196 alin.(1) lit.”a”, art.243 alin.(1), lit.”a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE:
Art 1.

Se aprobă Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor (P.A.A.R.) în comuna
Cămărzana, judeţul Satu-Mare, pentru anul 2021, conform anexei, parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art 2.

Hotărârea adoptată se comunică la: Instituţia Prefectului - Judeţul Satu Mare,
Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență, Primarul Comunei Cămărzana
şi Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Cămărzana, judeţul SatuMare.
Cămărzana la: 21.01.2021
Preşedinte de şedinţă,
consilier,
Popa Ioan

Contrasemnează,
Secretar general al UAT ,
Honca Cristina-Mariana

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin.(1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare

Total consilieri: 11

Prezenți:11

Absenți:0

Pentru:11

Împotrivă:0

Abținere:0

