
               ROMANIA             

JUDETUL BISTRITA-NASAUD 

         COMUNA PARVA   

        CONSILIUL LOCAL                                             

                 

                                                                            HOTARARE 

            privind actualizarea planului de analiza si acoperire a riscurilor al serviciului                            

                            voluntar pentru situatii de urgenta al comunei Parva  

 

Consiliul Local al comunei Parva,  intrunit in sedinta ordinara in data 28.03.2018 in prezenta unui numar de 9 

consilieri din total de 11 consilieri in functie.    

     

 

Avand in vedere: 

 - expunerea de motive nr. 849 din 22.03.2018 a primarului Comunei Parva domnul Strugari Ioan, 

- raportul nr.848 din  22.03.2018  intocmit de domnul Scurtu Ioan  Consilier SVSU al comunei Parva, privind 

actualizarea planului de analiza si acoperire a riscurilor al serviciului voluntar  pentru situatii de urgenta al comunei 

Parva; 

       - raportul/avizul favorabil/nefavorabil nr.906 din 27.03.2018 al Comisiei pentru administratia publica locala , 

juridica si de disciplina, apararea ordinei publice, respectarea drepturilor si libertatea cetatenilor, agricultura-

silvicultura;     

  In conformitate cu : 

     - prevederile art. 4 alin.(2), art. 13 lit (a) din Legea 307/2006 privind apararea inpotriva incendiilor ; 

     - prevederile art. 6 din Ordinul Ministrului Administratiei si Internelor nr.132/2007 pentru aprobarea 

Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză şi 

acoperire a riscurilor; 

      In temeiul prevederilor art.36 alin. (2) lit “d” alin. (6) lit. “a” pct.8, art. 45 alin.(1) si art. 115 alin (1) lit.„b” din 

Legea nr.215/2001 privind  administratia publica locala , republicata cu completari si modificari ulterioare. 

 

HOTARASTE: 

 

Art.1- Se actualizeaza planul de analiza si acoperire a riscurilor al serviciului voluntar  pentru situatii de 

urgenta al comunei Parva, conform Anexei nr. 1 care face parte integrata din prezenta hotarare  

Art.2 – Cu ducere la indeplinire a sarcinilor prezentei hotarari se incredinteaza primarul comunei Parva 

domnul Strugari Ioan si Scurtu Ioan – consilier  Serviciu Voluntar pentru Situatii de Urgenta Parva. 

Art. 3 – Prezenta hotărâre  a fost adoptată cu un număr de 9 voturi favorabile, din totalul de 11 consilieri 

prezenţi. 

Art. 4 –  Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului comunei Parva cu; 

   -   Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa – Năsăud,                                                                                                                                  

-   Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta  “Bistrita” al judetului Bistrita-Nasaud 

 

            Presedinte  de  sedinta                                                                 Contrasemneaza,  Secretar 

              Calus Toader-Vasile                                                                               Calus Ioan 

 

 

 

 

 

 

Nr. 15 din 28.03.2018. 

 


