
ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

COMUNA PÂRTEȘTII DE JOS
PRIMAR

Nr. 696 din 7.02.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea și completarea anexei la HCL nr.15 din 30.03.2018
privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor teritoriale

PAAR pentru comuna Pârteștii de Jos, actualizat

Consiliul local al comunei Pârteștii de Jos, judeţul Suceava;
Având în vedere:

 Expunerea de motive a domnului primar Toma Ioan Pavel, înregistrată cu
nr. 695 din 07.02.2019;

 Prevederile art. 14, punctul 2 din Hotărârea Guvernului României nr.
1492/2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile
serviciilor de urgenţă profesioniste;

 Prevederile art. 13, din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva
incendiilor, modificată;

 Prevederile art. 6, din Ordinul Ministrului Administraţiei si Internelor nr.
132/2007 – pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de
analiză și acoperire a riscurilor și a Structurii –cadru a Planului de analiză și
acoperire a riscurilor;

 Prevederile art.5 și art. 10 din Legea nr. 481 din 2004 privind Protecția
civilă (republicată)

In temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. (1) , lit. “d”, alin. (6) , lit. „a”, pct. 8 , art.
45 alin. (1) şi art. 115 , alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. – Se modifică și se completează anexa la HCL nr.15 din
30.03.2018 privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor
teritoriale PAAR după cum urmează:

- se modifică Anexa nr. 3 la PAAR conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre;
- se completează Anexa PAAR cu anexa nr.14, conform anexei nr.2 la

prezenta hotărâre.
Art. 2.– Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. – Primarul comunei Pârteștii de Jos, judeţul Suceava, prin aparatul

de specialitate și șeful SVSU, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor
prezentei hotărâri.
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