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HOTĂRÂREA NR. 12/ 2021 

privind aprobarea Planului de analiză și acoperire 

a riscurilor, comuna Dănești 

 

Consiliul Local al comunei Dăneşti, întrunit la şedinţa ordinară din data de 11 

martie 2021, convocat prin Dispoziţia nr. 32 /05.03.2021, emisă de primarul comunei 

Dăneşti, județul Harghita; 

 

Având în vedere: 

- referat de aprobare al primarului comunei Dăneşti nr. .......... / 2021; 

- raportul de specialitate nr. ............/2021 întocmit de șeful SVSU Fülöp Ödön; 

- raportul nr……….../2021 al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului 

Local al comunei Dăneşti; 

 

În conformitate cu prevederile: 

-art.4 alin. 1, art. 13 alin. 1 lit.”a” din Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 

(*republicată*) privind apărarea împotriva incendiilor; 

-Legii nr. 481 din 8 noiembrie 2004 privind protecţia civilă, republicată; 

-Ordonanţei de urgenţă nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind sistemul naţional de 

management al situaţiilor de urgenţă; 

-Hotărârii nr. 557 din 3 august 2016 privind managementul tipurilor de risc; 

-Ordinului nr. 132 din 29 ianuarie 2007 pentru aprobarea metodologiei de 

elaborare a planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a structurii-cadru a 

planului de analiză şi acoperire a riscurilor; 

 

În temeiul art.129 alin.2 lit.d, alin. 7 lit. h și art.196 alin.1 lit. „a” din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind CODUL ADMINISTRATIV; 

 

 

HOTĂRĂŞTE:  

 

Art.1. Se aprobă Planul de analiză și acoperire a riscurilor pentru comuna Dănești, 

conform anexei la prezenta hotărâre. 
 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

comunei Dănești prin Serviciul pentru Situații de Urgență. 

 

Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica primarului comunei Dănești, Serviciului 

pentru Situații de Urgență, Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Oltul” Harghita 
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precum şi Instituţiei Prefectului Judeţul Harghita în vederea verificării legalității și se 

va afișa într-un loc accesibil de comunitatea locală, de către d-na secretar general al 

comunei Dănești. 

Dăneşti, la 11 martie 2021 

 

Președintele de ședință,   Contrasemnează pentru legalitate: 

Both Norbert László    Secretarul general al 

 ………………….…………     C O M U N E I  DĂNEȘTI 

Bogács Angyalka-Klára 


………………….…………………… 

 


