
ROMÂNIA 
JUDETUL BACĂU 
COMUNA GIOSENI 
CONSILIUL LOCAL  

      

 
HOTĂRÂRE 

privind actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor ( P.A.A.R. ) 
 al comunei Gioseni, județul Bacău 

 
 

Consiliul local al comunei Gioseni, județul Bacău, întrunit în ședință ordinară în data de  

25.06.2020; 

Având în vedere: 

 - proiectul de hotărâre nr. CL/ 241 din 02.06.2020, inițiat de către primarul comunei; 

- referatul de aprobare   nr. CL/ 240 din 02.06.2020 al primarului comunei , prin care se susține necesitatea  și 

oportunitatea actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor ( P.A.A.R. )  al comunei Gioseni; 

- raportul de specialitate nr. CL / 239 din 02.06.2020, întocmit de către șeful SVSU Gioseni , prin care se  

motivează  în drept și în fapt necesitatea și oportunitatea adoptării proiectului de hotărâre ; 

- avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Gioseni, 

înregistrate sub nr. CL/257/258/259 din 25.06.2020; 

- procesul verbal de afișare a proiectului de hotărâre, înregistrat sub nr. CL/ 242 din 02.06.2020; 

În baza prevederilor: 

-  art.14 lit.a)  din  Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva  incendiilor, cu modificările și  completările  

ulterioare;  art. 6  din Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului Administratiei si Internelor nr. 132/29.01.2007 pentru aprobarea 

Metodologiei de elaborare si a Structurii cadru a Planului de analiza si acoperire a riscurilor; art.7 alin.(2) din  

Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală , republicată ; 

În temeiul  art. 129 alin. (1), alin. (2) lit.d) și alin. (7) lit. h) , art.139 alin.(1), art.196 alin.(1) lit.a) ,  

art.197 alin.(1),(2),(4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare  

 

HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1. Se aproba actualizarea  Planului de analiza si acoperire a riscurilor ( P.A.A.R. ) al comunei Gioseni, 

județul Bacău , prevăzut în Anexa, parte integrantă la prezenta  hotărâre. 

Art.2. Primarul comunei  și șeful SVSU vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.  

Art.3. Prin grija secretarului general al comunei, prezenta hotărâre se va comunica Prefectului Judetului Bacau , 

primarului comunei , șefului SVSU Gioseni ,potrivit competenței  si va fi adusa la cunostinta publică,in conditiile legii. 

 
Președinte de ședință 

             Consilier,       
             Calara Alexandru   Contrasemnează pentru legalitate                                                                 
  Secretar general  comună,     
  Cristina Sandu 
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