
ROMANIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA COŞNA 
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R A R E
privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pentru situaţii de urgenţă, în

comuna Coşna, pentru anul 2020

Consiliul Local al comunei Coşna, judeţul Suceava;
Analizând:

- referatul de aprobare nr.3572 din 30.06.2020 al primarul comunei Coşna, judeţul Suceava, 
adresa nr.379799/30.06.2020 a Inspectoratului pentru situaţii de urgenţă ”Bucovina” al Judeţului 
Suceava şi raportul de specialitate al compartimentului din aparatul de specialitate al primarului 
comunei Coşna, înregistrat sub nr.3595 din 30.06.2020:

- avizul comisiei 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.3596 din 30.06.2020 ;

Având în vedere prevederile :
-art.6 alin.1, art.7, art.8 din Anexa la 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;

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

- art.5, 10, 25, 27 şi 55 din Legea nr.481/2004 privind Protecţia civilă republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;

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;

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. d), alin.7 lit ”h”, art. 139, alin.1, art. 196, alin. 1, lit. a) din 
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.Se aprobă Planul de analiză şi acoperire a riscurilor (PAAR), pentru comuna Coşna, 

pe anul 2020, conform anexei care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.La data adoptării prezentei hotărâri orice alte dispoziţii contrare emise în acest sens se

abrogă.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul 

comunei COSNA prin compartimentul de specialitate, iar secretarul general al comunei o va aduce 
la cunoştinţă publică şi a celor interesaţi şi o va înainta Instituţiei Prefectului judeţului Suceava 
pentru control şi legalitate în termenul prevăzut de lege.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,

Ilie Pilug Secretarul general al comunei,
Mariana Ivan

Coşna, 30.06.2020 
Nr.40
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 9 voturi ”pentru”, 0 ”abţineri”, 0 ” împotrivă” din numărul de 9 consilieri prezenţi la şedinţa
ordinară din 30.06.2020, din total de 9 consilieri în funcţie.


