
 
R O M Â N I A  
JUDEŢUL CONSTANŢA 
COMUNA POARTA ALBĂ 
-Consiliul local – 
 

  

 

 H O T Ă R Â R E A    NR.44 
Privind aprobarea reactualizării Planului de  analiză şi acoperire a riscurilor, pentru 

unitatea administrativ-teritorială Poarta Albă, judeţul Constanţa 
             
 
 

Consiliul Local al comunei Poarta Albă, judeţul Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din 
data de 26.04.2016; 

Avand în vedere expunerea de motive nr.2988/20.04.2016 a domnului  Primar Delicoti 
Vasile, avizele comisilor de specialitate  nr.1,2 şi 3, raportul de specialitate nr.2988/1 din 
20.04.2016 a d-lui Popa Gică -  persoană de specialitate cu atribuţii în domeniul Protecţiei civile, 
apărării împotriva incendiilor şi de Şef al Serviciului voluntar de urgenţă şi avizul de legalitate al 
secretatrului comunei; 
             În conformitate cu prevederile art.6, alin. (1) din Ordinul   nr. 132 din 29 ianuarie 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 şi cele ale art. 4 din Legea 
nr.307/12.07.2006 - privind  apărarea împotriva incendiilor ;  
             În baza art.36, alin.(1) şi (2), li.”d”, alin.(6), lit.”a”,pct.8 din Legea nr.215/23.04.2001 a 
administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 
             În temeiul art.45, alin.(1) şi art.115, alin.1, lit.b) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001 – republicată cu modificările şi completările ulterioare, 

 

                                                       H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 

             Art.1.  Se aprobă reactualizarea Planului de  analiză şi acoperire a riscurilor, pentru 
unitatea administrativ-teritorială Poarta Albă, judeţul Constanţa conform Anexei care face parte 
din prezenta Hotărâre.  
              Art.2.  Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor 
interesate în vederea aducerii la îndeplinire şi o va face publică prin afişare. 
              Art.3. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr.de 9 voturi  „pentru »,  0  voturi 
« împotrivă », 0   « abţineri » din totalul de 9 voturi exprimate. 
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Preşedinte de şedinţă,  
Consilier,  
 
ŢIGMEANU FLORENTINA  

      Contrasemnează: 
Secretarul comunei Poarta Albă, 

 
CUMPĂNAŞU CAMELIA 

 
 


