
 

 
ROMÂNIA    
JUDEŢUL MARAMUREŞ      
COMUNA  BĂIŢA DE SUB CODRU          

CONSILIUL LOCAL 

      HOTĂRÂRE 

 
                                                    cu privire la aprobarea pe anul 2019 

 

                                    a   Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor 
 

Avand in vedere expunerea de motive a primarului comunei,  avizul comisiei de specialitate din  

cadrul Consiliului local, referatul inspectorului de protecţie civilă si avizul secretarului comunei; 

Având în vedere Hotararea nr. 18/2009 a Consiliului local Băiţa de sub Codru   prin care a fost   

reorganizat  Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenţă; 

In baza  prevederilor articolului 1 din  OMAI 132/ din data de 29 ianuarie 2007,prin care se  

aprobă structura-cadru şi metodologia de elaborare a Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor; 

In temeiul prevederilor articolului 36 alin (2) litera “ a”, “d”, alineat (3) litera “b”alineat (6)  

litera “a” punctual 8   şi a art. 115 alineat (1) litera “b”din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată  în MO al României nr. 123 din 20 februarie 2009 ; 

Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru ,intrunit in sedinta ordinara în data de  

30.01.2019. 

                                                               HOTĂRĂŞTE : 

 

                             Articolul 1.-   Se aprobă Planul de Analiza si Acoperire a Riscurilor al comunei  

Băiţa de sub Codru ,pe anul 2019,plan întocmit  conform structurii cadru , a metodologiei  stabilite și ca urmare 

a modificărilor intervenite în componenţa nominală a unor structuri locale din domeniul situaţiilor de urgenţă. 

                  Articolul 2.-  Primarul comunei va lua masurile necesare pentru  avizarea Planului  

De Analiza si Acoperire a Riscurilor de catre Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta Maramures.

                              Articolul  3.-   -Prezenta hotărâre se comunică la ; 

      -Institutia Prefectului judeţului Maramureş 

-Inspecoratului Judetean pentru situatii de urgenta Maramures 

-Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta Băiţa de sub Codru 

 

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ 
 

             POP TRAIAN 
 

                                                                                                                     Contrasemnat 

                                                                                                               Secretar  al comunei  
 

 DRAGOŞ   TRAIAN  

Băiţa de sub Codru  
la 30.01.2019. 

Nr. 4 

 
         Notă; 

                              Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de__9__ voturi pentru,  __0___abţenere __0___ voturii  

împotrivă,din numărul  de  __9______  consilieri prezenţi .  

                              Consilieri în funcţie :  11 

 

 


