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PROIECT

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Pianului de analiză şi acoperire a riscurilor pentru comuna Poiana Stampei, judeţul Suceava,

pentru anul 2019

Consiliul local al comunei Poiana Stampei Judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară

Analizând:
- expunerea de motive a domnului primar- ing. Mezdrea Vilut, înregistrată la nr. 1157 din 06.02.2019;
- raportul compartimentului de specialitate nr.__din____ prin care se propune aprobarea Planului de Analiză şi
Acoperire a riscurilor pentru comuna Poiana Stampei, judeţul Suceava;

Ţinând cont de raportul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico- 
socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie
comunală, protecţia mediului şi turism, înregistrat sub n r._____ din___________ şi raportul de avizare
n r._____ din________al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea
ordinii si liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor;

In conformitate cu art. 4, art.13 litera „a” din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, 
cu modificările şi completările ulterioare;

art. 6, art. 7 şi art. 8 din Ordinul 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;

-art. 15 litera „a” din Ordinul nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva 
incendiilor;

Ţinând seama de prevederile art.6 alin.3 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând că nu sunt încălcate prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea 
transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi 
sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) şi (2), lit. d), alin. (6), lit. a), pct. 8, art. 45 alin. (1) şi art. 115 
alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă Planul de analiză şi acoperire a riscurilor pentru comuna Poiana Stampei, judeţul 
Suceava, pentru anul 2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Primarul comunei Poiana Stampei, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului judeţului Suceava, Primarului comunei 
Poiana Stampei şi va fi adusă la cunoştinţă publică, în condiţiile legii.

Iniţiator,
Primarul comunei Poiana Stampei,
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ANUNŢ

în conformitate cu prev. art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aducem la 
cunoştinţa publică următorul proiect de act normativ :

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pentru 
comuna Poiana Stampei, judeţul Suceava, pentru anul 2019

Proiectul de act normativ mai sus amintit, cu documentaţia de bază poate fî consultat:
-la sediul Primăriei comunei Poiana Stampei pe panoul de afişaj;
-la secretarul comunei Poiana Stampei;
Proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Compartimentul 

registratură;
în conformitate cu prevederile art. 7, alin. 4 din Legea nr. 52/2003, începând cu data afişării şi 

până Ia data de 21.02.2019, se pot trimite în scris propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de 
recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de act normativ, se vor transmite:
-prin scrisori trimise prin poştă pe adresa Primăriei comunei Poiana Stampei;
-depuse la secretarul comunei Poiana Stampei;
-persoana responsabilă cu primirea propunerilor, sugestiilor şi opiniilor, formulate şi transmise 

în scris, cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice: -secretarul comunei Poiana 
Stampei.

Dezbaterea publică a proiectului de act normativ se va organiza în condiţiile prevăzute de art.7 
alin.9 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică republicată.

Materialele transmise vor purta menţiunea „Recomandare la Proiect de hotărâre privind 
aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pentru comuna Poiana Stampei, judeţul 
Suceava, pentru anul 2019".

Secretar comună, 
p.S Tătaru Mirela
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