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 HOTĂRÂREA nr. 27 

                    Din 23.07.2021 

privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor al comunei Șincai  

Consiliul local al comunei Șincai,  

 Analizând Referatul de aprobare nr.1846/13.07.2021,  Proiectul de hotărâre privind privind aprobarea Planului de 

Analiză și Acoperire a Riscurilor al comunei Șincai pentru anul 2021 și Raportul de specialitate nr 1847/13.07.2021 ; 

Având în vedere:  

- avizul comisiei de specialitate. 

- Prevederile art. 7 alin. (13) din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art. 10, lit. d) din Legea 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 - Prevedrile art. 13, lit. a) din Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare; 

- Prevederile art. 6, alin. (1) și alin. (2) din Metodologia din 2007 de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a 

riscurilor, aprobat prin Ordinul 132/2007 emis de către Ministrul Administratiei si Internelor;   

-  Prevederile art. 14, lit. b) din Normele generale de apărare împotriva incendiilor, aprobată prin Ordinul 163/2007; 

În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. h), ale art.  139 alin. (1) și ale art. 196 alin. (1) 

lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1. Se aprobă Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor al comunei Șincai.   

Art. 2. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei, Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor al comunei Șincai, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Șincai nr. 7 din 26.02 2019, își încetează aplicabilitatea.  

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează domnul Vasile Pop, primarul Comunei Șincai 

și Comitetul Local pentru Situații de Urgență din comuna Șincai. 

Art. 4. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se 

înaintează Prefectului Judeţului Mureş pentru exercitarea controlului de legalitate. 

Art. 5. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică prin grija Secretarului general U.A.T 

Șincai, delegat, Primarului comunei Șincai, Instituției Prefectului – Județul Mureș pentru verificarea legalității, membrilor 

Comitetului Local pentru Situații de Urgență din Comuna Șincai, Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Șincai, 

Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Horea” al județului Mureș și se publică pe pagina de internet a instituției 

www.primariasincai.ro. 

 

Contrasemnează,                                                                                              Președinte de ședință, 

SECRETAR GENERAL U.A.T delegat                                                            LAZAR ADRIAN 

TAMAS REKA 
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