ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA DRAGANESTI
HOTĂRÂREA
Nr.23 din 07.07.2022
privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor în comuna Draganesti
CONSILIUL LOCAL DRAGANESTI,

judetul Neamt;

Având în vedere referatul de aprobare al primarului comunei Draganesti, în calitate de iniţiator,
înregistrat sub nr.1895/21.06.2022, raportul de specialitate al compartimentului de resort înregistrat sub
nr.1890/20.06.2022, şi de avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei
Draganesti,
În conformitate cu prevederile:
 art.6 alin.(1) - (2) din Anexa nr.1, la O.M.A.I.Nr.132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a
Planului de analiza şi acoperire a riscurilor si a Structurii-cadru a Planului de analiza si acoperire a riscurilor;
 art. 13 lit. a) din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările
ulterioare ;
 art.3,alin.(1), lit.a( și art.10 , lit. d) din Legea nr.481/2004 privind Protecţia civila, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
 art.14, alin.(2) din H.G. nr. 1492 /2004 privind principiile de organizare, funcţionarea si atribuţiile
serviciilor de urgenta profesioniste, cu modificările ulterioare,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art.129, alin. (7) lit.h) din O.U.G nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.139, alin.(1) și prevederile art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G nr. 57 / 2019
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
H O T A R A S T E:
ART.1. - Se aprobă Planul de analiză şi acoperire a riscurilor în comuna Draganesti , conform
Anexei la przenta hotărâre.
ART.2. - Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează: Primarul comunei
Draganesti , Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă, prin Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă
Draganesti.
ART.3.- Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Draganesti, în
termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Draganesti, Instituţiei Prefectului judeţului Neamt,
I.S.U.”Petrodava Neamt” al judeţului Neamt, Şefului SVSU Draganesti, se publică pe site-ul :
www.comunadraganestineamt.ro , se afişeaza la avizierul Primăriei.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Contrasemneaza pentru legalitate,
C O N S I L I E R,
SECRETAR GENERAL,
VASILE GAINA
CRISTINA GAINA
Prezenta hotarare a fost votata de consilierii locali astfel:
10 pentru, 0 impotriva, 0 abtineri

PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII
Anterioare atestarii autencitatii Hotararii Consiliului local Nr.23 din 07.07.2022
PROCEDURA DE VOT UTILIZATA
Vot prin ridicarea mainii individual
HOTARARE CU CARACTER INDIVIDUAL
Hotarare care se adopta cu votul :
1
Majoritatii consilierilor in functie
Voturi necesare
2
Numarul consilierilor locali conform legii
3
Numarul consilierilor locali in functie
4
Numarul consilierilor locali prezenti la adoptarea hotararii
5
Numar voturi
,, PENTRU,,
6
Numar voturi
,, IMPOTRIVA,,
Voturile ABTINERE se Numara la
voturile
IMPOTRIVA
7
Numar voturi
,, ABTINERE,,

7
11
11
10
10
0
0

8

Numarul consilierilor locali care absenteaza motivat

0

9

Numarul consilierilor locali care absenteaza nemotivat

0

10

Numarul consilierilor locali care nu iau parte la deliberare si la adoptarea hotararii, neavand drept
de vot
Semnatura secretarului general al unitatii administrative teritoriale

0

Cartus cu proceduri obligatorii ulterioare adoptarii hotararii consiliului local
PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTARII HOTARARII CONSILIULUI LOCAL
NR. 23 / 07.07.2022
Nr.
DATA
Semnatura persoanei
crt OPERATIUNI EFECTUATE
ZZ/LL/AN responsabile sa efectueze
procedura
Adoptarea hotararii s-a facut cu
07.07.2022
1
Majoritate __ simpla,__absoluta,__calificata
Comunicarea catre primar
12.07.2022
2
Comunicarea catre prefectul judetului
12.07.2022
3
Aducerea la cunostinta publica
12.07.2022
4
Comunicarea, numai in cazul celei cu caracter individual
12.07.2022
5
Hotararea devine obligatoriesau produce efcte juridice,
12.07.2022
6
dupa caz

