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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea ”Planului de analiză şi acoperire a riscurilor la  

nivelul Orașului Techirghiol” 

 

 

 Consiliul Local al oraşului Techirghiol,  întrunit in ședința ordinara din 12.03.2020, 

 Luând în dezbatere proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare prezentate de d-l primar 

– Soceanu Iulian-Constantin, precum şi avizul Comisiilor de specialitate nr.1, 2, 3,  

 Având în vedere : 

 -    Raportul de specialitate nr. 2431 din 13.02.2020 al Serviciului de Situații de Urgenţă, 

-   art.13, art.15 lit. a) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor,  

- art.14 din Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.163/2007 privind 

aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilorale,  

- art.6, alin.(1) din Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 132/2007 pentru 

aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii 

– cadru al Planului de analiză şi acoperire a riscurilor,  

- prevederile Legii nr.481/2004 privind protectia civila in Romania, modificata si 

completata,   

Văzând prevederile art.129, alin. 1 alin. 7 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, 

In temeiul prevederilor art. 139, alin.1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art.1 - Se aprobă ”Planul de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul Orașului 

Techirghiol”, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

Art.2 – Secretarul general al orașului va face publică hotărârea prin afișaj și o va 

comunica persoanelor și instituțiilor interesate, iar primarul o va duce la îndeplinire. 

 

 

 Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 14 voturi pentru, - voturi împotrivă, - abţineri, 

din totalul de 15 consilieri în funcţie . 
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