
                                                                         ROMANIA 
                                                              JUDETUL TELEORMAN 
                                                          MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
                                                                  CONSILIUL LOCAL 
 
                                                                     HOTARARE 
 
                       Priveste: aprobarea “ Planului de analiza si acoperire a riscurilor identificate 
                                       la nivelul municipiului Alexandria” 
 
                      Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, intrunit in sedinta ordinara,  
 avand in vedere: 
                      - expunerea de motive nr. 8517 din  09.04.2012 a Primarului municipiului Alexandria; 
                      - raport  de  specialitate nr 8518 din  09.04.2012 al Compartimentului Protectie Civila;  
                      - raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului          
Alexandria;   
                      - 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; 
                      - Legea nr. 307/2006, privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;   
                      - O.U.G. nr. 21/2004, privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
                      - H.G.R. nr. 1491/2004 – pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind structura organizatorica, 
atributiile, functionarea si dotarea Comitetelor si centrelor operative pentru situatii de urgent; 
                      - 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 identificate la nivelul municipiului 
Alexandria” , conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 
                   Art. 2. – Prin grija Serviciului Cancelariei prezenta hotarare va transmisa Institutiei Prefectului judetului 
Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria si Compartimentului Protectie Civila 
pentru cunoastere si punere in aplicare. 
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