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                                                    H O T Ă R A R  E  
. 
 
                cu privire la aprobarea  Planului de analiza şi acoperire a riscurilor din 
comuna Ceica,pentru anul 2021. 
 
 
          Avînd în vedere: 
 
          Proiectul de de hotărâre nr.3/18.02.2021 întocmit de d-na Petrila Mariana Cornelia-
viceprimarul comunei Ceica,însoțit de  referatul de aprobare al proiectului 
nr.32/18.02.2021,, 

                            - Raportul de specialitate al persoanei cu atributii pentru situatii de urgenta 
nr.33/18.02.2021 ,precum şi Raportul de avizare al comisiei de specialitate  pentru 
programe de dezvoltare economico-sociala,buget-finante,administrarea domeniului public 
si privat al comunei,gospodaririi comunale şi amenajarea teritoriului,  

         -Ținând cont de faptul că  ISU Bihor CRIȘANA  a Județului Bihor solicită 
aprobarea Planului de analiza şi acoperire a riscurilor anual, 
          -Legea nr. 481 din 24 noiembrie 2004 privind protecţia civilă, modificată şi 
completată prin Legea nr.212 din 24 mai 2006 (cap. II, art. 10, lit.(d,h), prevede 
“organizarea protecţiei civile la nivelul unităţilor administrativ - teritoriale  se realizează 
în raport cu clasificarea acestora din punct de vedere al protecţiei civile Legea nr. 307 din 
12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor (art. 15 , lit.(a), prevede “ Consiliul 
judeţean are obligaţia să aprobe planul de analiză şi acoperire a riscurilor aferent judeţului 
şi stabileşte resursele necesare pentru aplicarea acestuia” ; 
          - H.G.R. nr. 1492 din 9 septembrie 2004 privind principiile de organizare, 
funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste (cap.3, art.14,alin.(2), 
prevede “ pe baza schemei cu riscurile teritoriale, prevăzută la alin(1), consiliile locale 
întocmesc şi aprobă – Planul de analiză şi acoperire a riscurilor - în unităţile administrativ 
- teritoriale” 
            -O.M.A.I. nr. 132 din 29 ianuarie 2007 pentru aprobarea Metodologiei de 
elaborare şi structura cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor art.6 alin.(1) din 
Anexa nr.1 , prevede “ Planurile de analiză şi acoperire a riscurilor se întocmesc de către 
comitetul judeţean pentru situaţii de urgenţă, respectiv comitetele locale pentru situaţii de 
urgenţă şi se aprobă de către consiliul judeţean, respectiv consiliile locale, corespunzător 
unităţilor administrativ - teritoriale pe care le reprezintă “ 
        În temeiul Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea 
actelor normative, republicata  în anul 2010, 

Ţinând cont de  prevederile  art.4, art.14 lit.a, art.15 şi art.16 lit.a din Legea nr.307 
din 12 iulie 2006  privind apararea impotriva incendiilor si art. 25 din Legea nr.481 din 8 
noiembrie 2004 privind protecţia civilă, modificată şi completată prin Legea nr.212/2006. 



            În baza art.129,alin.2,lit.d,alin.7,lit.h, art.139,alin.1,art.196,alin.1,lit.a) din OUG 
nr.57/2019 Codul Administrativ, 
  
          Consiliul local al comunei Ceica, 
 
 
                                             H O T Ă R A Ş T E : 
 
 
          Art.1.Se aproba Planul de analiza şi acoperire a riscurilor din comuna Ceica  pentru 
anul 2021,conform anexelor 1-15 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
          Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărîri se încredinţează primarul 
comunei Ceica. 
          Art.3.Prezenta hotarare se comunică cu : 
            -Institutia Prefectului-directia juridica 
            -Inspectoratul  pentru Situatii de Urgenta CRISANA  al judetului Bihor 
           -Comitetul local pentru situaţii de urgenţă 
           -primar 
           -MO local 
 
 
 
 
 
                                                                                                Contrasemnează 
                  Preşedinte de şedinţă                              Secretar  general al comunei    
 
                       Buhaș Mihai                                            Dorel Octavian Goldea 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                   Consilieri Total  –  13,  
                                                                          Nr.consilieri prezen ţi -  12 
                                                       Hotărâre adoptat ă cu:12 voturi pentru 

  Nr.  15 din 24 februarie 2021.                                               
 
 
 


