ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂLĂUŢAŞ

HOTĂRÂREA NR. 30 / 2019
privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al comunei Gălăuţaş
Consiliul Local al comunei Gălăuţaş, Judeţul Harghita, întrunit în şedinţa ordinară din data de
29 martie 2019 ;
Având în vedere:
-Referatul de aprobare al primarului comunei Gălăuţaş nr.4/52/19.03.2019;
-Raportul de specialitate al șefului serviciului voluntar pentru situații de urgență al comunei
Gălăuţaş nr. 4/53/19.03.2019;
-Planul de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul comunei Gălăuțaș, judetul Harghita,
aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 41/15.04.2016 ;
-modificarile intervenite în organizarea structurilor care, potrivit legii, au atribuții ori asigură
funcții de sprijin privind prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență în profil teritorial ;
-Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 54/30.06.2017 privind reorganizarea și
reavizarea Serviciului Voluntar Pentru Situații de Urgență la nivelul localității Gălăuțaș ;
-Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 68/31.08.2017 privind modificarea și
completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Voluntar Pentru Situații de
Urgență al comunei Gălăuțaș, anexă la Hotărârea Consiliului Local nr. 54/2017 privind reorganizarea
și reavizarea Serviciului Voluntar Pentru Situații de Urgență la nivelul localității Gălăuțaș ;
-Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
-Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, art.4 alin.(2), art.13 lit. a) ;
-OMAI 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, art.6 ;
Raport de avizare al comisiilor de specialitate ale consiliului local, respectiv comisia pentru
administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor
cetăţenilor nr. 6/19/20.03.2019, comisia de specialitate învăţământ, sănătate, cultură, familie,
protecţie copii, tineret, sport, protecţie socială şi protecţia mediului nr. 6/21/21.03.2019, comisia de
specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget-finanţe, administrarea
domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, servicii şi comerţ, nr.
6/20/21.03.2019,
In temeiul prevederilor art 36 alin.1, alin. 2 lit.d), alin.6 lit.a) pct. 8, art. 45, art. 115 alin.1 lit
b) Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, Consiliul Local al comunei Gălăuţaş
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă Planul de analiză şi acoperire a riscurilor al comunei Gălăuţaş, județul
Harghita, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului-Judeţul Harghita, Serviciului
Voluntar Pentru Situaţii de Urgenţă Gălăuţaş, Inspectoratului Judeţean Pentru Situaţii de Urgenţă
“Oltul” HARGHITA, Comitetului Local Pentru Situaţii de Urgenţă şi Centrului Operativ Gălăuţaş.
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Art.3. Cu aducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează Comitetul local pentru situaţii de
urgenţă, Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Gălăuţaş, Centrul operativ al
comitetului local pentru situaţii de urgenţă, structuri organizatorice implicate în managementul
situaţiilor de urgenţă.
Gălăuţaş, la 29 martie 2019
Președinte de ședință,
Consilier local,
Urzică Sorin-Marin

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretarul comunei Gălăuţaş
Morar Monica-Camelia

