ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA COŞNA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pentru situaţi) de urgenţă, în
comuna Coşna, pentru anul 2016
Consiliul Local al comunei Coşna, judeţul Suceava;
Analizând expunerea de motive nr.73S0 din 30.12.2015 a primarul comunei Coşna, judeţul
Suceava, raportul nr.880 din 11.02.2016 al compartimentului situaţii dc urgenţă din aparatul de
specialitate al primarului comunei Coşna şi raportul comsiei pe domenii pentru administraţie
publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor,
amenajarea teritoriului şi urbanism, din cadrul consiliului local al comunei Coşna înregistrat sub
nr.982 din 16.02.2016;
Având în vedere prevederile :
-art,6 alin.l, art.8 din Ordinului 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 pemru aprobarea Normelor generale de apărare
împotriva incendiilor;
- art.13 litera „a" din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
Ţinând seama de prevederile art.6 alin.3 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicata, 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.l şi 2 litera „d'\ alin.6 punctul 8, art.46 alin.l şi art.115
litera „b" din Legea nr.2! 5/2001 a administraţiei publice locale republicată, modificată şi
completată;
HOTĂRĂŞTE:
Art.l.Se aprobă Planul de analiză şi acoperire a riscurilor (PAAR), pentru situaţii de
urgenţă, în comuna Coşna, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, valabil
pentru anul 2016.
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează primarul
comunei Coşna, prin compartimentul situaţii de urgenţă din aparatul de specialitate.
Art.3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la cunoştinţă publică prin afişare la sediul
Instituţiei şi va fi comunicată Instituţiei Prefectului Judeţul Suceava pentru controlul de legalitate.
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