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Nr. 2 din 08.02.2018 

         HOTĂRÂREA NR. _____ 

din 08.02.2018 

privind aprobarea “Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al Comunei Ibăneşti” 
 
  Consiliul Local Ibăneşti, întrunit în şedinţă  ordinară la data de 08.02.2018 

Luând acte de: 
- raportul nr.1208 din 08.02.2018 întocmit de Compartimentului voluntariat şi servicii de urgenţă prin 
care solicit aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor, 
-adresa nr.3714864/2018 a Inspectoratul pentru Situași de Urgență Horea– Judeţul Mureş înregistrată 
la Primăria Ibăneşti cu numărul 589 din 23.01.2018; 
-avizele comisiilor de specialitate  ale Consiliului local; 
 Având în vedere: 
- prevederile Ordinului Ministrului 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 precum; 
- prevederile art. 13 lit. a) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor,  
- prevederile art.25 din Legea nr.481/2004 republicată privind protecţia civilă,  
- prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul Naţional de 
Management al Situaţiilor de Urgenţă,  
-prevederile Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 1259/2006 pentru aprobarea Normelor 
privind organizarea şi asigurarea activităţii de înştiinţare, avertizare, prealarmare şi alarmare în situaţii 
de protecţie civilă, 
-prevederile Hotărârii de Guvern nr. 372 din 18/03/2004 pentru aprobarea Programului Naţional de 
Management al Riscului Seismic,  
-prevederile Hotărârii de Guvern nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în 
care sunt implicate substanţe periculoase,  
-prevederile Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 735/2005 privind evidenţa, 
gestionarea, depozitarea şi distribuirea ajutoarelor interne şi internaţionale destinate populaţiei în 
situaţii de urgenţă,  
prevederile Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 1494/2006 pentru aprobarea normelor 
tehnice privind organizarea şi funcţionarea taberelor pentru sinistraţi în situaţii de urgenţă şi Planul 
judeţean de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor, secetei hidrologice, accidentelor la construcţii 
hidrotehnice şi poluărilor accidentale pe cursuri de apă al judeţului Mureş, 
Luând în considerare prevederile art.1alin.2, art.2, art.4 şi art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică; 
  În temeiul prevederilor art. 36 alin.6 lit a  punctul 8, art.45  din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
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Art.1. Se aprobă Planul de analiză şi acoperire a riscurilor al comunei Ibăneşti, conform anexei 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 
        Art.2. Prezenta hotărâre va fi  comunicată prin grija secretarului U.A.T.,  Instituţiei Prefectului 
Mureş pentru verificarea legalităţii, Primarului comunei Ibăneşti pentru aducerea la îndeplinire, 
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Horea Mureş  şi se va aduce la cunoştiinţa publică prin 
publicarea pe pagina de internet la adresa www.ibanesti.ro   

 
 
 
 
            INIŢIATOR 
     Primar,                 Avizat  
                                                                                                          p.Secretar 

        Dan vasile-Dumitru               Man Ancuța Nicoleta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 
Redactat: secretar, M.A.N. 

http://cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/anexa_hot062_2011.pdf
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