
 

HOTARÂRE 

privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei 

Todireni, județul Botoșani 

 

 Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) art. 120 alin. (1) și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, 

republicată; 

b) art. 3 și art. 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare; 

   d) art. 4, alin. (1), art. 13, lit. a) şi art. 14, lit. a) din Legea nr. 307/2006 privind 

apărarea împotriva incendiilor; 

   e) Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

   f) O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de 

Urgenţă cu modificările şi completările ulterioare;   

   g) H.G. 1492/2004 privind principiile de organizare, funcționare și atribuțiile 

serviciilor de urgență; 

   h) Ordinului Ministrului Administrației și Internelor nr. 132/2007 

Luând act de: 

 - Referatul de aprobare al primarului comunei Todireni în calitatea sa de 

inițiator; 

-  raportul de avizare al comisiilor de specialitate ale Consiliului local Todireni; 

- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Todireni.   

În temeiul art. 139 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

Consiliul local al comunei Todireni, judeţul Botoşani, întrunit  în şedinţă ordinară, 

în data de 30 ianuarie 2020 adoptă prezenta HOTĂRÂRE: 

 

Art. 1. - Se aprobă Planul de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei 

Todireni conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2. - Planul de analiză şi acoperire a riscurilor se pune la dispoziția 

secretariatului tehnic al Comitetului local pentru Situații de urgență al comunei Todireni 

și se actualizează la fiecare început de an sau ori de câte ori apar alte riscuri decât cele 

analizate sau modificate în organizarea structurilor care, potrivit Legii au atribuții sau 

asigură  funcții de sprijin privind prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență în profil 

teritorial.  
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Art. 3. – Primarul comunei, prin serviciile de specialitate și Comitetul local 

pentru Situații de urgență, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

                   Art.4. - Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică în condițiile legii și 

se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul 

prevăzut de lege, Instituției  Prefectului, judeţul Botoșani, Inspectoratului pentru Situații 

de Urgență „Nicolae Iorga” Botoșani și primarului comunei Todireni. 
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