
 

 
ROMÂNIA    
JUDEŢUL MARAMUREŞ      
COMUNA  BĂIŢA DE SUB CODRU          

CONSILIUL LOCAL 
      HOTĂRÂRE 

 
              cu privire la aprobarea pentru anul 2020  a   Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor 
 

Avand in vedere; 

 

-referatul  primarului comunei,de aprobare a proiectului de hotărâre,  avizul comisiei de 

specialitate din cadrul Consiliului local, referatul inspectorului de protecţie civilă si avizul secretarului 

comunei; 

-prevederile Hotararea nr. 18/2009 a Consiliului local Băiţa de sub Codru   prin care a fost 

reorganizat  Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenţă; 

- 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 articolului129 aliniatul 2 litera”d”,aliniatul ,aliniatul 7 litera”h”  și     

art.196  aliniatul 1 litera „a”   din  OUG nr. 57/2019-Codul Administrativ-publicat în M.O. al României  nr. 

555 din 5 iulie 2019; 

Consiliul local al comunei Baita de sub Codru judetul Maramures,întrunit în şedinţă  ordinară  

în data de  30 ianuarie  2020,adoptă prezenta ; 

 

 

HOTĂRÂRE : 

 

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

Băiţa de sub Codru ,pentru anul 2020,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. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se 

comunică prin grija secretarului general al comunei, în conformitate cu prevederile art. 197 din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, Prefectului Județului Maramureș pentru exercitarea controlului de 

legalitate,precum și   

          - Primarului comunei 

 - Inspecoratului Judetean pentru situatii de urgenta Maramures 

 - Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta Băiţa de sub Codru. 

         

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

   

             RUSU  AUREL 

 

                                                                                                               contrasemnat  pentru legalitat 
   SCRETARUL GENERAL AL COMUNEI 

                                                                                                                     TRAIAN DRAGOŞ 

 

Baita de sub Codru 

la  30 ianuarie   2020. 

  

 Nr.  3 

 

         Notă; 
                              Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de_11___ voturi pentru,  __0___abţenere __0___ voturii 

împotrivă,din numărul  de  ___11_____  consilieri prezenţi .  

                              Consilieri în funcţie :  11 

 


