ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA STRAJA
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind actualizarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor-PAAR, al comunei Straja, pe
anul 2017

Consiliul local al comunei Straja, judeţul Suceava;
Având in vedere:
- Expunerea de motive a primarului comunei Straja, dl. Juravle Mihai, înregistrată sub nr. 609 din
03.02.2017;
- Raportul de specialitate al Compartimentului Urbanism înregistrat sub nr. 611 din 03.02.2017;
^-Raportul—Gomisie!—pentru programe de dezvoltare econom—ieo-soeială—bugete—finanţe;—
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului
şi turism din cadrul Consiliului Local al comunei Straja, judeţul Suceava. înregistrat sub nr. 2227 din
12.04.2017;
- Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor actualizat pe anul 2017 înregistrat sub nr. 382 din
20.01.2017;
în conformitate cu dispoziţiile art. 13 lit. a) din Legea 307/2006, privind apărarea împotriva
incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare, dispoziţiile art. 6 - Anexa 1 din Ordinul nr. 132/2007
pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şl a Structurii cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor;
In temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2), lit. d) şi alin. (6), lit. a), pct. 8, art. 45 alin. (1) si art. 115
alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE

A r t l . Se aproba Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor - PAAR al comunei Straja, actualizat, pe
anul 2017, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Primarul comunei, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
-

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:
Instituţia Prefectului - jud. Suceava
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Bucovina"al jud. Suceava
Primarul comunei
Comitetul local pentru Situaţii de Urgenţă Straja
Afişare publică.
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