CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
ŞTEI

H O T Ă R Â R E A Nr. 59
Din 09 martie 2017
Privind aprobarea Reactualizării Planului de analiză şi acoperire a
riscurilor(PAAR) pentru oraşul Ştei.
La ini iativa primarului ora ului

tei, ing. Balaj Gheorghe Iulian ;

Având în vedere referatul şi expunerea de motive înregistrate la nr.
988/2017, întocmite de dl. Vieriu Constantin Cristian, inspector protec ie
civilă din cadrul Primăriei oraşului Ştei, prin care propune aprobarea
Reactualizării Planului de analiză şi acoperire a riscurilor(PAAR) pentru
oraşul Ştei.
Văzând adresa cu nr. 1206370/01.03.2017 de la ISU „Cri ana”, jud.
Bihor, înregistrată la sediul Primăriein ora ului
tei sub nr.
939/03.03.2017.
Ţinând cont de prevederile HG nr. 2288/2004 pentru aprobarea
repartizării principalelor funcţii de sprijin pe care le asigură ministerele,
celelalte organe centrale şi organizaţiile neguvernamentale privind prevenirea
şi gestionarea situaţiilor de urgenţă i de prevederile art. 6, alin. 1) din
Ordinul Ministerului Administra iei
i Internelor nr. 132/2007 pentru
aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiza şi acoperire a
riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiza şi acoperire a riscurilor;
În temeiul art. 36, alin. (2), lit. d), alin. 6, lit. ”a”, nr. 8, art. 45 i
art. 115 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu
modificările i completările ulterioare;
Consiliul Local al oraşului Ştei

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 – Se aprobă reactualizarea Planului de analiză şi acoperire a
riscurilor pentru oraşul Ştei(PAAR), conform anexelor, care fac parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2- Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se
încredinţează primarul ora ului tei i dl. Vieriu Constantin Cristian.
Art. 3 - Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului judeţului Bihor;
- Primarul oraşului Ştei;
- Dl. Vieriu Constantin Cristian;
- Consilierul Juridic al Consiliului Local al ora ului tei;
- Serviciul UAT;
- Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen ă ”CRI ANA” al jude ului
Bihor;
- Un exemplar la dosarul cu hotărâri.
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