ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TIMISESTI
HOTARIRE
privind actualizarea “planului de analiză și acoperire a riscurilor generatoare
de situații de urgentă din comuna Timișești”
Consiliul local al comunei Timisesti judetul Neamt;
Examinind propunerile primarului comunei Timisesti privind actualizarea planului de analiza si
acoperire a riscurilor generatoare de situatii de urgenta din comuna Timisesti cuprinse in referatul
inregistrat sub nr. 963 din 26 februarie 2020, raportul compartimentului din aparatul de specialitate al
primarului comunei si avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei;
Avand in vedere prevederile art.4 alin.(1) si (2) si ale art.13 lit.a) din Legea nr. 307/2006 privind
apararea impotriva incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.481/2004 privind
protectia civila, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta aprobata, cu modificari si
completari, prin Legea nr. 15/2005 si ale Ordinului Ministerului Administratiei si Internelor nr. 132/2007
pentru aprobarea Metodologiei de aprobare a Planului de analiza si acoperire a riscurilor si a Structurii cadru a Planului de analiza si acoperire a riscurilor, Hotarirea consiliului local al comunei Timisesti nr.
19 din 29.02.2016 si ale Ordinului nr.75 din 27 iunie 2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanță
privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de
urgență;
In temeiul dispozitiilor art. 129 alin. (2) lit.d) și alin. (7) lit. h), ale art.139 alin.(1), precum si ale
art.196 alin.(1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

H O T A R AS T E:
Art.1. - Se aproba actualizarea „Planului de analiză și acoperire a riscurilor generatoare de
situații de urgență din comuna Timișești” conform anexei care face parte integrantă din prezenta
hotarîre.
Art.2. - Primarul comunei Timișești și șeful Serviciului voluntar pentru situații de urgentă vor
duce la indeplinire prevederile prezentei hotarîri.
Art.3. - Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotarîre autoritaților și persoanelor
interesate în termenul prevăzut de lege.
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