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Privitor la: actualizarea Planului de analiză și acoperirea riscurilor în situaţii de

urgenţă, în comuna Racoviţa, jud. Vâlcea

Consiliul Local al comunei Racoviţa, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţă de îndată în data de
24.11.2015, la care participă un număr de 9 consilieri din totalul de 11 consilieri în funcţie;
Văzând că prin votul majorităţii, d-l consilier MOTOC GHEORGHE, a fost ales preşedinte de
şedinţă;
Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de d-na ILIESCU SONIA, primarul
comunei Racoviţa, cât şi raportul de specialitate al șefului SVSU, înregistrate sub nr. 4848 din
17.11.2015 prin care se propune actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor în situaţii
de urgenţă, în comuna Racoviţa, jud. Vâlcea;
Ţinând cont de raportul de avizare al comisiei pentru administraţie publică locală, juridică,
apărarea ordinii şi liniştitii publice, a drepturilor cetăţenilor şi rapotul comisiei pentru programul de
programe de dezvoltare economico sociale, buget - finanţe, administrarea domeniului public şi
privat al comunei, gospodarie comunală, protecţia mediului servicii şi comerţ, înregistrate la nr.
4888 din 18.11.2015;
Având în vedere şi raportul de avizare al legalităţii proiectului de hotărâre întocmit de
secretarul Consiliului Local, înregistrat sub nr. 4924 din 18.11.2015;
În conformitate cu prevederile art.10 lit.,,d’’ din Legea nr.481/2004 privind protecţia civilă,
republicată, actualizată, prevederile art.6 alin. 2 din Ordinul Administratiei Publice nr.132/2007
pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiza si acoperire a riscurilor si a
Structurii-cadru a Planului de analiza si acoperire a riscurilor, prevederile Ordinului nr.718/2005
pentru aprobarea criteriilor de perfomanta privind structura organizatorica si dotarea serviciilor
voluntare pentru situatii de urgenta, modificata, prevederile legii nr.446/2006 privind pregatirea
populatiei pentru aparare, cu modificarile si completarile ulterioare; precum și prevederile Legii nr.
52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicată;

În temeiul art. 36 alin.(6) lit. a), pct.8, art.45 alin.(1), art. 115 alin.(1) lit. b) din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, cu un număr de voturi 9 „pentru”, 0 vot ,,împotrivă” și 0 „abţineri”, adoptă următoarea:
H O T Ă R Â R E:
Art. 1. – Se actualizează Planul de analiză și acoperire a riscurilor (P.A.A.R.) din comuna
Racoviţa, jud. Vâlcea, ce este prevăzut în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 – Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către primarul comunei Racoviţa şi șeful
SVSU şi va fi comunicată prin grija secretarului Instituţiei Prefectului Judeţului Vâlcea,
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Vâlcea, 1 exemplar se va afişa public.
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