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Prtvtnd aprobarea Reactuelizirit Planului de anallzi gi acoperlre a rlscurllor
{PAARI pentru oragul gtet.
La inifiativa primarului oraqului gtei, ing. Balaj Gheorghe Iulian ;
AvAnd ^tn vedere referatul qi expunerea de motive inregistrate la nr. 5gS/:ZOIg,
respectiv, 596/2019, intocmite de dl. Kuti Ludovic, inspector protecfie civild in
cadrul Compartimentului Proteclie Civile, Programe, Strategii gi Managem.entul
Proiectelor din cadrul Primdriei oragului gtei, prin care propune aprobarea
Reactuelizdrii Planului de analizd, gi acoperire a riscurilor(PAAR) pentru oragul gtei.
Vdzeuad adresa cu nr. I9OL4I+/2O.O2.2OI9 de la ISU
jud. Ilihor,
"Crigana",
inregistratS. la sediul Primdriei oragului gtei sub nr. 860 1 22.o2.2or9.
Jinand cont de prevederile art. 6, alin. 1) din Ordinul Ministerului
Administrafiei gi Internelor nr. l32l2OO7 pentru aprobarea Metodologiei de elattorqre
a Planului de analiza gi acoperire a riscurilor gi a Structurii-cadru a Planului de
analiz'a gf acoperire a risqtrilor qi de prevederile HG nr. 557 /2016 p,riuind
managemenhtl tipurilor de risc;
in temeiul art. 36, alin. (2), lit. d), alin. g, Iit."*, nr. 8, art. 45 gi art. 115 din
gea nr. 2I5/2OO1 privind administrafia publicd. local5., cu modificd.rile gi
completdrile ulterioare;

Conslltul Local aI oragulut $tei

HOtAn^[srp:
Art.l -

Se aprobd reactualizarea Plonulut de uvllzd S acoperilre a
F*f Falg, conform anetel, care face parte integrantd

dlor pentrtt oraqul

din prezenta hotdrAre.
Ar1.. 2- Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotdrAri se
incredinf eazd, pimarul oragului $tei gi dl. Kuti Ludovic, inspector protecfle civild. in
cadrul Compartimentului Proteclie Civile, Programe, Strategii gi Managementul
Proiectelor din cadrul Primdriei oraqului gtei.
Art. 3 - Prez,enta hotir6re se comunicd cu:
- Institutia Prefectului judetului Bihor;
- Primarul oraqului gtei;
- Dl. Kuti Ludovic;
- Consilierul Juridic al Consiliului Local al oragului gtei;
- Serviciul UAT;
- Inspectoratul pentru Situatii de Urgente "CRI$ANA' al judefului Bihor;

totalul de 15 consllierlf.
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