R O M Â N I A
JUDEŢUL VASLUI - COMUNA BOŢEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 16 / 2017
privind aprobarea „Planului de analiză şi acoperire a riscurilor”
- comuna Botesti, judeţul Vaslui, pentru anul 2017

având în vedere:
expunerea de motive la proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei, raportul
compartimentului de resort şi raportul de avizare favorabil al comisiei de specialitate;
prevederile art. 6, alin.(1) si art.7 din Ordinul nr. 132/29.01.2007 al Ministrului
Administraţiei şi Internelor 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;
în conformitate cu prevederile art. 4, alin.(1), art. 13 lit. a) si art.14, lit.a) din Legea nr. 307/2006
privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu
prevederile 14 lit. a) din Ordinul nr. 163/2007 al Ministrului Administraţiei şi Internelor pentru
aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;
în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (6) lit. a), pct. 8, art. 45 alin. (1) şi art. 115
alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile
si completarile ulterioare;

Consiliul local al comunei Botesti, judeţul Vaslui, întrunit în şedinţa ordinară,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă „Planul de analiză şi acoperire a riscurilor” - comuna Botesti, judeţul Vaslui, nr.
2051/04.05.2007 - reactualizat, pentru anul 2017, conform anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de primarul comunei Botesti, judeţul Vaslui,
prin Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Botesti, judetul Vaslui.
Art.3. Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica, prin afisare si se va comunica
primarului comunei Botesti, Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Botesti si
Institutiei Prefectului – judetul Vaslui, in termenul prevazut de lege.

Dată astăzi: 21 martie 2017
Presedinte de sedinţă,
Consilier local, Iftene Costel

Contrasemnează,
Secretarul comunei Boţeşti,
Dîrlă Camelia

Nr. consilieri prezenti: __11__, din totalul de 11 consilieri in functie.
Nr. voturi „pentru”: __11__ . Nr. voturi „împotriva”: __-___ . Nr. voturi „abtineri” : __-___

