
R O M Â N I A 
Judetul Mures      
CONSILIUL LOCAL  
AL COMUNEI SINCAI 

                                 

PROIECT  DE  HOTARARE   
                                                            din  21 martie 2017 
 

Privind aprobarea  Planului de analiză şi acoperire a riscurilor în domeniul 

situaţiilor de urgenţă la nivelul Comunei ŞINCAI 

 

Având în vedere prevederile 

-Ordinul MAI nr 132 / 2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare Planului de analiză 
şiacoperire a riscurilor 
-prevederile Legii nr. 481/2004 privind Protecţia civilă, cu modificările şi completările ulterioare 
-Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările 
ulterioare;  
-O.M.A.I. Nr.96/2016  pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, 
încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaşii de urgenţă  
 
In temeiul art 36 alin 2 lit d si alin. 6, art 45 alin.1 şi art 115 alin.1,lit. b din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare  
   

H O T A R Ă Ş T E: 
 
            Art.1 Se aprobarea  Planului de analiză şi acoperire a riscurilor în domeniul 
situaţiilor de urgenţă la nivelul Comunei ŞINCAI 

            Art.2 – Primarul Comunei Sincai, judeţul Mureş, prin Comitetul Local 

pentru Situaţii de Urgenţă va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 
Hotărâri. 
 
                                                                                        PRIMAR 

                                                                                    Huza Grigore  

     
  Contrasemnează 
   Secretar 
Suciu Ludovica Emilia  
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                                                                        Preşedinte de şedinţă,    
                                                                         
   
Contrasemnează 
   Secretar 
Suciu Ludovica Emilia  
 


