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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 0BREJIIA

HOTARARE
Nr. 09 din 27 Mattie 2021

Privind Planul de Analizé 5i Acoperire a Riscurilor din zona de competenté a Comitetuiui Local
pentru Situagii de Urgenté al comunei Obrejigajud. Vrancea

Consiliul local 31 comunei Obrejiga, judetul Vrancea,

Avfind 1n vedere
- proiectul de hotérfire cu nr. 10 din 19.03.2021 privind Planul de Analizé §i Acoperirc aRiscurilor din zona de competent?) a Comitetului Local pentru Situagii de Urgengé a1 comunei

Obrejiga, jud. Vrancea.
- raportul de specialitate nr. 1058 din 19.03.2021 a1 Companimentului S.V.S.U;
areferatul de aprobare a1 primarului comunei Obrejiga, jud. Vrancea, cu

nr. 1059 din 19032021;
~ avizele comisiilor de specialitate din cadml Consiliului Local Obrejiga;

in conformitate cu prevederile:
- art. 4 $1 art. 13 lit. a) din legea 307 din 12 iulie 2006 privind apérarea impotriva

incendiilor, cu modificérile $1 comp1etérile ulterioare;
— art. 3 alin. (I) lit. a, din Legea nr. 481/08.11.2004 privind protectia civilé, cu

modificérile $1 completérfle ulterioare.
— art. 6 alin (2) din Ordinul Ministerului Administragiei $1 Intemelor nr 132 din 29

ianuarie 2007 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analizé $1 acoperire a
riscurilor, cu modificérile $1 c0mp1etirile ulterioare

- an 129 alin l. coroborat cu alin 7, lit h) din 0.11.0. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificérile $i completérile ulterioare.;

1n temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. 3) din Ordonanga d6 Urgengé a Guvemuiui m.
57/2019 privind Codul administrativ, repub1icata cu modificérile $1 completérile ulterioare,

,
HOTARASTE:

Art.1 Se aprobé Planul de Analizi §i Acoperire a Riscurilor din zona de competenta a
Comitetului Local pentm Situagii de Urgengé a1 comunei Obrejiga, jud. Vrancea p6 anul 2021,
conform Anexelor Nr.1 — Nr.12, 06 fax: pane integranta din prezentul proiect de hotz‘arfire,

Art.2 Prezen
’
,kprpiegx de hotérfire se va comunica persoanelor interesate de cétre secretarul
1113’"
A

Contrasemneazé,
Secretar geneneral a1 comunei,

Florin PONEA


