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PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 3084/06.04.2021
privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul comunei Roseți,
județul Călărași

Primarul comunei Roseti-Nicolae Râjnoveanu
Având în vedere:
-Prevederile O.M.A.I.nr.132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză
și acoperire a riscurilor și a Structurii-cadru a Planului de analiză și acoperire a riscurilor;
-Prevederile art.4 alin.(1-2), art.13 lit.a) din Legea nr. 307/2006, privind apărarea împotriva
incendiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
-Prevederile Legii nr.481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
-Prevederile Legii 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, republicată,
Analizând:
- Raportul de specialitate nr.3050/05.04.2021 întocmit de d-l Bărbosu Ionel (referent cu atribuții de
șef serviciu voluntar pentru situații de urgență) cu privire la necesitatea aprobării Planului de
analiză și acoperire a riscurilor la nivelul comunei Roseți, județul Călărași;
-Referatul de aprobare înregistrat cu nr.3083/06.04.2021,
-Prevederile H.C.L nr. 4/28.01.2021, privind alegerea președintelui de sedință;
În temeiul art. 129 alin.(2) lit.d), corelat cu alin.(7) lit.h), art.136 alin.(1), art 139 alin.(3)
lit.e) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
Solicit Consiliul Local Roseti, să analizeze prezentul proiect de hotărâre și să delibereze cu
privire la :
Art.1. Se aprobă Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor, la nivelul comunei Roseți, județul
Călărași, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însarcinează primarul comunei
Roseți și d-l Bărbosu Ionel persoană cu atribuții delegate de șef serviciu voluntar pentru situații de
urgență din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Roseți.
Art.3. Prezenta hotărare se comunică prin grija secretarului general al comunei, persoanelor și
autorităților interesate conform legii, se va afișa la avizierul Primăriei și se va posta pe site-ul
www.comunaroseti.ro., eticheta monitorul oficial local.
INIȚIATOR PROIECT,
PRIMAR-Nicolae RÂJNOVEANU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
Secretar general al comunei-Lavinia TĂNASE

