ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Consiliul Local al municipiului Caransebeş, întrunit în şedinţa ordinară din data de
29.07.2016,
Având în vedere Proiectul de hotărâre şi Avizul Comisiei de specialitate nr. 1 pentru
studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat
din cadrul Consiliului Local al municipiului Caransebeş,
Vazand prevederile art. 4 şi 13 lit. “a”din Legea nr. 307/2006 privind Apărarea
împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare, art. 5 alin.(1) din Legea nr. 481/2004 privind
Protecţia civilă, republicată, cu modificările ulterioare, Ordinului Ministerului Administraţiei
şi 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 si
referatul nr. 17451 din 28.06.2016 al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgența,
Tinand cont de art. 45 alin. (1) din Legea Administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1.Se aprobă modificarea HCL nr.133 din 28.04.2016 cu privire la aprobarea
Planului de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul municipiului Caransebes, judeţul Caras
- Severin, prin inlocuirea domnilor Ion Marcel Vela si Strejariu Filip Petru cu domnii Felix
Cosmin Borcean – Primar-presedinte si Isac Marius Adrian – Viceprimar-vicepresedinte,
conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul municipiului
Caransebeş prin Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgența
Art.3.- Prezenta hotărâre intră în vigoare şi se comunică potrivit prevederilor art. 48,
alin. (2), art. 49, alin. (1) şi ale art. 117, lit. (e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, la:
- Instituţia Prefectului judeţului Caraş-Severin;
- Primarul municipiului Caransebeş;
- Directia Economica;
- Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgența;
- Serviciul Juridic si Relatii cu publicul;
- Biroul Audit Intern;
- Compartimentul Relaţii cu publicul pentru afişare şi mass-media locală.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
L.S. Consilier Ponetchi Maria
CARANSEBEŞ
Data 29.07.2016
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