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HOTARARE
privind aprobarea Planului de analiza ii acoperire a riscurilor pentru
comuna Rebra

Consiliul local al comunei Rebra intrunit in sedinta ordinara din data
consilieri;
de 30.06.2022, in prezenta a.

.lJ....

Avand in vedere:
Raportul primarului comunei Rebra cu nr.559 /23.06.2022 a
primarului comunei Rebra
Referatul nr. 560/23.06.2022 a secretarului comunei Rebra ;
Raportul inregistrat la nr. din 30.06.2022 a Comisiei juridice si de
disciplina,
pentru administratia . publica locala, apararea ordinii si lini~tii
publice, relatii cu cetatenii de pe langa Consiliul Local al comunei Rebra;
Legea nr.307/12.07.2006 privind apararea impotriva incendiilor;
Legea nr.481/08.11.2004 privind proteqia civila, republicata
Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.21/15.04.2004
privind Sistemul National de Management al Situatiilor de urgenta;
H.G.R.nr.1491/09.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru
privind structura organizatorica, atributiile, funqionarea §i dotarea
centrelor operative pentru situatii de urgenta;
H.G.R.nr.1579/08.12.2005 pentru aprobarea Statutului personalului
voluntar din serviciile de urgenta voluntare;
Ordinul Ministrului Administratiei §i Internelor nr.132/29.01.2007
pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiza §i
acoperire a riscurilor §i a Structurii-cadru a Planului de analiza §i
acoperire a riscurilor;
Ordinul comun nr. 192/2012 pentru aprobarea Regulamentului
privind gestionarea situatiilor de urgenta generate de inundatii,
fenomene meteorologice periculoase, accidente la construqii
hidrotehnice, poluari accidentale pe cursurile de apa §i poluari marine in
zo na costiera
Ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr. 96/14.06.2016 pentru
aprobarea Criteriilor de performanta privind constituirea, incadrarea §i
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CONSlllUl llCAl
dotarea serviciilor voluntare ~i a serviciilor private pentru situatii de
urgenta
Ordinul nr.163/28.02.2007 pentru aprobarea Normelor generale de
aparare 'impotriva incendiilor.
In temeiul art. 129 alin.l), alin. 2 lit. d), alin. 7 lit. h), art.139,
art.140 ~i art.196, alin.1), lit.,,b" din Ordonanta de Urgenta a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
HOTARASTE:

Art.1- Aproba Planul de analiza ~i acoperire a riscurilor pentru
comuna Rebra, conform anexei nr. 1 care face parte integranta din
prezenta hotarare.
Art.2 Prezenta hotarare se comunica cu:
-Institutia Prefectului Judetului Bistrita - Nasaud;
-Inspectoratul Pentru Situatii de Urgenta ,,BISTRITA" Bistrita
- Nasaud;
-Primarului comunei Rebra

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Contrasemn a

Secretar

Nr. 10
din 30.06.2022
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Prezenta hotarare a fast adoptata cu_!j_ voturi ,, pentru" din
cqnsilieri prezenti.
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