ROMÂNIA
JUDEŢUL VÂLCEA
CONSILIUL LOCAL BUNESTI
HOTĂRÂREA NR 18
Privitor la:
Aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor.
Consiliul local Bunesti intrunit in şedinţa ordinara din data de 23.mai 2013 la care
participa un număr de 10 consilieri din 11 in funcţie.
Vazand ca prin hotărârea nr 13/2013 domnul ILIE MIHAI a fost ales preşedinte de
şedinţa pe o perioada de trei luni(martie .aprilie, mai)
Luând in dezbatere expunerea de motive a primarului înregistrata sub nr 2611 din
16.05.2013 raportul compartimentului de resort înregistrat sub
Nr 2612 din 16.05.2013 prin care se propune aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a
Riscurilor.
Avizul favorabil al comisiilor de specialitate a Consiliului local inregistrat sub nr
2695/22.05 . 2013.
Tinand seama de raportul de avuizare pentru legalitate a proiectului de hotărâre
întocmit de secretarul comunei Bunesti,judeţul Valceainregistrat sub nr din 2701 mai
2013.
In conformitate cu prevederile :
art. 10 ,lit a din Legea nr. 481din 8.11.2004 privind propectia civila .modificata si
complectată prin Legea nr 212/2006;
- art 13,lit a din Legea nr 307 din 12.07.2006.
art 14 lit a din Legea nr307 din 12.07.2006 privind apărarea împotriva incendiilor .
o art.l din Ordinul Ministrului Administraţiei si Internelor nr 132 din
29.01.2007,pentru aprobarea metodologiei de elaborare a Planului de analiza si
acoperire a riscurilor si a Structurii -cadru a Planului de analiză si acoperire a
riscurilor.
o In temeiul art 6 din Legea nr Legea nr 52/2003 privind transparenta
decizionala.
o In temeiul art 45 alin 1 coroborat cu art.45 aliun 1 din Legea nr 215/2001
republicata cu un nr de 10 voturi din 11 adopta următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aproba Planul de analiza si acoperire a riscurilor la nivelul localităţii
Bunesti care face parte integranta din prezenta hotărâre.
Art.2 Preşedintele Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenta asigura
transmiterea Planului de analiza si acoperire a riscurilor la:
Inspectoratul de Urgenta „General Magheru"
Instituţiei Prefectului -judeţul Vâlcea.
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