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ROMÂNIA
JUDEŢUL  MUREŞ

COMUNA BEICA DE JOS
-CONSILIUL LOCAL-

BEICA DE JOS, str. Principală nr.215
E-mail: beica@cjmures.ro, Tel./ Fax. 0265-719612

                                

                                                                                                            

HOTĂRÂREA NR. 19

din 26.03.2018                                                            

privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor al comunei Beica de Jos, județul 

Mureș - reactualizat, pentru anul 2018

            Consiliul local al comunei Beica de Jos, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa ordinară din data 

de 26.03.2018;

Având în vedere:

- expunerea de motive a primarului comunei Beica de Jos înregistrată sub nr. 

849/13.03.2018 precum și avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local;

- raportul de specialitate nr. 850/13.03.2018;

- Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor 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, prevederile art. 13 lit. a) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea 

împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 25 din Legea nr.481/2004 

privind protecţia civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanţei de 

Urgenţă nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu 

modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 

1259/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii de înştiinţare, 

avertizare, prealarmare şi alarmare în situaţii de protecţie civilă, ale H.G. nr. 372/2004 pentru 

aprobarea Programului Naţional de Management al Riscului Seismic, ale Hotărârii de Guvern nr. 

804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe 

periculoase, ale Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 735/2005 privind evidenţa, 

gestionarea, depozitarea şi distribuirea ajutoarelor interne şi internaţionale destinate populaţiei în 

situaţii de urgenţă, ale Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 1494/2006 pentru 
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aprobarea normelor tehnice privind organizarea şi funcţionarea taberelor pentru sinistraţi în situaţii 

de urgenţă, ale Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 712/2005 privind instruirea 

salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi prevederile Legii nr. 

24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare.

În temeiul:

- prevederilor art. 36 alin. (6) lit. a)  punctul 8, art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

h o t ă r ă ş t e:

Art.1. Se aprobă Planul de analiză şi acoperire a riscurilor al comunei Beica de Jos, județul 

Mureș - reactualizat, pentru anul 2018, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.2. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către primarul comunei Beica de Jos, 

județul Mureș prin Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Beica de Jos, județul 

Mureș.

           Art.3. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului-Județul Mureş, Inspectoratului 

pentru Situaţii de Urgenţă ,,Horea” Mureş, primarului comunei Beica de Jos, se afișează şi se 

aduce la cunoștință publică prin publicarea pe site-ul instituției. 

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

                 Kiss Iosif                                                             Contrasemnează Secretar,

                                                                                                        Pop Silvestru-Vasile     

                                                                                                 

                                                                                                     

                                                                                         


