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HOTĂRÂREA NR. 4
DIN 30 IANUARIE 2015

privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor la
nivelul comunei Secusigiu, judeţul Arad, pentru anul 2015
Consiliul Local al comunei Secusigiu, întrunit în şedinţă ordinară
In temeiul art. 120(1) si (2) din Constituţia României, republicata in Monitorul
Oficial, nr. 767 din 31 oct. 2003;
Având în vedere:
expunerea de motive aferenta ale iniţiatorului;
- Prevederile Ordinul M.A.I. nr. 132/2007 pentru aprobarea
Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor
şi a Structuri i-eadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor;
- O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de
Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005;
- O.G. nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr.363/2002 cu modificările şi completările ulterioare;
- O.U.G. 191/2005 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind
înființarea, organizarea și funcționarea situațiilor de urgență.
- Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată cu modificările şi
completările ulterioare;
- H.G. nr. 547/2005 pentru aprobarea strategiei naţionale de protecţie civilă;
- H.G. nr. 642/2005 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unităţilor
administrativteritoriale,instituţiilor publice şi operatorilor economici din punct de
vedere al protecţiei civile, în funcţie de tipurile de riscuri specifice;
- H.G. nr. 501/2005 privind aprobarea Criteriilor pentru asigurarea mijloacelor
de protecţie individuală a cetăţenilor.
- H.G. nr. 1.854 /2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de management al
riscului la inundaţii;
- Ordin comun al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului
mediului şi gospodăririi Apelor nr. 1422/192/2012 pentru aprobarea

Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii,
fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi
poluări accidentale pe cursurile de apă ;
- Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 647 / 2005 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind elaborarea planurilor de urgenţă în caz de
accidente în care sunt implicate substanţe periculoase;
- Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 142/2004
pentru aprobarea Procedurii de evaluare a raportului de securitate privind
activităţile care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt
implicate substanţe periculoase ;
- Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 1084/2003
privind aprobarea procedurilor de notificare a activităţilor care prezintă pericole
de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase şi,
respectiv, a accidentelor majore produse;
- Legea nr. 6/1991 Aderarea României la Convenţia de la Basel privind controlul
transportului deşeurilor periculoase.
- Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 683/2005 privind aprobarea
procedurilor generice pentru colectarea datelor, validare şi răspuns pe timpul unei
urgenţe radiologice;
- prevederile art. 36, alin. 2, lit. d, raportat la prevederile alin. 6 lit. a, pct.. 8 ,ale
aceluiaşi articol din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publica locala ,
republicata;
- raportul de specialitate;
- raportul comisiei de specialitate a Consiliului local Secusigiu;
- prevederile art. 121, alin. 1 si 2, din Constituţia României;
- votul „pentru" a 14 consilieri, din cei 15 în funcţie, fiind prezenţi 14 consilieri.
In temeiul art. 45 (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica
locala , republicata, cu modificările si completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE :

Art.l.- Se aproba Planul de analiza si acoperire a riscurilor la nivelul comunei
Secusigiu, judeţul Arad, pentru anul 2015 conform Anexei nr.l, care face parte
integranta din prezenta hotărâre .
Art.2.- Prezenta hotărâre se va comunica la:
-Instituţia Prefectului-judetul Arad; Primarul comunei Secusigiu; Secretarul comunei Secusigiu ;
-Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenta Arad;
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