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HOTARARE

Priveste: aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor al Municipiului Alexandria,pe anul
2018.

Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, intrunit in sedinta ordinara, avand in
vedere:
- expunerea de motive nr.2715 / 06.02.2018 a Primarului municipiului Alexandria;
- raport de specialitate nr.2716 / 06.02. 2018 al Directiei Tehnic Investitii
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului
Alexandria;
- prevederile art.6,alin(1) din Ordinul nr. 132/2007, pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a
Planului de analiza si acoperire a riscurilor si a structurii-cadru a Planului de analiza si acoperire a
riscurilor;
- prevederile art.13,lit a) din Legea nr. 307/2006, privind apararea impotriva incendiilor;
- prevederile art.10,lit.d) din Legea nr. 481/2004, privind protectia civila, republicata cu modificarile
si completarile ulterioare;
- prevederile art. 36 alin. (1), si alin. (6), lit. a), pct.8 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice
locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) si ale art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a
administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE

Art. 1. Se aproba Planul de analiza si acoperire a riscurilor al Municipiului Alexandria ,pe anul
2018 conform anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2 Se aproba lista
autoritatilor, a factorilor si atributiilor autoritatiilor care au
responsabilitati in analiza si acoperirea riscurilor in Municipiul Alexandria, conform anexei nr. 2, care
face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 3. Cu data prezentei hotărâri se abroga prevederile H.C.L.nr. 61 din 15.03.2017.
Art. 4. Prin grija Secretarului Municipiului Alexandria prezenta hotarare va fi transmisa
Institutiei Prefectului judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului
Alexandria, Directiei Tehnic Investitii- Compartiment Protectie civila,situatii de urgenta,psi, protectia
muncii, pentru cunoastere si punere in aplicare.
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