
ROMAN IA 
JUDETUL VALCEA 
COMUNA OTESANI 

CONSILIUL LOCAL OTESANI 

PROIECT J?E HO~ARA_RE NR.~. . . 
PRIVITOR LA: Actualizarea Planulw de Analzza s1 Acopenre a Rzscurzlor dzn zona de 

competenta a Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta al comunei 
Otesani, jude tul Va/cea, pentru anul 2021. 

Consiliul Local al comunei Otesani, judelui Va/cea, intrunil in sedinta ordinara din data 

de ........ ... .... ... ..... .. ..... , la care participa un numar de ....... consilieri locali din totalul de 11 

consilieri in functie. 
Vazand ca prin Hotararea Consiliului Local nr . ...... .... ../ .............. „ .......... .. ... domnul 

consilier local ... ..................... ..... „ ....... ..... .... „ ......... ... ... a fost ales presedinte de sedinta pentru 

perioada ...... .... ... ..... ..... ..... ... ... ......... ........ . 

Luand in dezbatere : 
-Referatul de aprobare, inregistrat la nr ......... din ................... si proiectul de hotarare 

prezentate de catre d-l Oprisor Mircea, primarul comunei, cu privire actualizarea Planului de 

Analiza si Acoperire a Riscurilor din zona de competenta a Comitetului Local pentru Situatii de 

Urgenta al comunei Otesani, judetul Va/cea, pentru anul 2021; 
- Raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei comunei Otesani, 

judetul Va/cea, inregistrat la nr ........ .. . din ............. . ; 
- Avizul Comisiei Administra/ie Publica Juridica, inregistrat la nr................ din 

.............. . ... ,Avizul Comisiei Buget - Finante,inregistrat la nr ......... din ........ . .... .. si Avizul 
Comisiei Cultura,Invatamant, Protectie Sociala, inregistrat sub nr . ............. din .. .. ... ...... ... .... , 
prin care se propune aprobarea proiectului de hotarare informa si continutul initiat de primar; 

Tinand cont de raportul de avizare pentru legalitate al proiectului de hotarare, intocmit 
de secretarul general al comunei, inregistrat la nr .... ....... din ................ . ; 

Vazand ca s-au respectat principiile transparentei in procesul de elaborare a proiectelor 
actelor normative conform art. 7 din Legea nr. 5212003 privind transparenta decizionala; 

In conformitate cu prevederile art.6. si art. 7. din O.MA.I. nr.13212007 pentru aprobarea 

Metodologiei de elaborare a Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor, prevederile 
Structurii-cadru a Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor, cu modificarile si completarile 

ulterioare, prevederile Legii 48112004 privind protectia civila,cu modificarile si completarile 
ulterioare, prevederile Legii nr.30712006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile 

si completarile ulterioare si prevederile art.129. alin. (2). lit.d). ,alin. (7) . lit.h). din Ordonanta de 
Urgenta a Guvernului nr.5712019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 



Jn temeiul art.139. alin.(l) . si art.196. alin.(l) . fit .a). din Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr.5712019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, cu 

un numar de ... .. voturi "pentru " din totalul de .. „ .. voturi exprimate, adopta urmatoarea 

HO TARARE 

Art.1. - Se aproba actualizarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor din zona de 
competenta a Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta al comunei Otesani, judelui Va/cea, 
pentru anul 2021, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2.-lncepand cu data adoptarii prezentei hotarari isi inceteaza aplicabilitatea 
Hotararea Consiliului Local nr. din --------

Art.3.- Primarul comunei Otesani va asigura aducerea la indeplinire a prezentei hotarari 
prin intermediul structurilor de specialitate constituite in domeniul siluatiilor de urgenta la 
nivelul comunei Otesani, iar secretarul general al comunei va asigura comunicarea acesteia 
Primarului comunei Otesani, domnului Miuta Constantin-Daniel pentru comunicare 
Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "General Magheru " aljudetului Va/cea si structurilor 
responsabile cu punerea in executare si va asigura aducerea la cunostinta publica prin a.fisare. 

INITIATOR, 
PRIMAR, 

OPRISOR MIRCEA. 

VIZEAZA PENTRU LEGALITATE, 
SECRETAR GENERAL, 

BONDOC ELENA EL/ODORA. 

' 


