
 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

COMUNA GIOSENI 
 

Comuna Gioseni, Județul Bacău, Tel/Fax: 0234-225.233, contact@comunagioseni.ro 
 

 

HOTĂRÂREA 

privind aprobarea Planului de analiză și acoperirea riscurilor Comuna Gioseni, Județul Bacău 

 

CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI GIOSENI, JUDEŢUL BACĂU, întrunit în şedinţa ordinară  

în data de 31.01.2023: 
 

Având în vedere: 

- Raport de specialitate nr. 44 din 04.01.2023 întocmit de dl. Vornicu Irimia – șef SVSU Comuna 

Gioseni, Județul Bacău, 

- Referatul de aprobare al primarului Comunei Gioseni  cu nr.CL 3 din 05.01.2023. 

- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Gioseni. 

 

În conformitate cu prevederile: 
- art. 4, art. 13, lit. a și art. 14, lit. a din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor 

cu modificăril și completările ulterioare; 

- art. 5, art. 6, art. 7 și art. 8 Ordin   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. 

- art. 24 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 21/15.04.2004 privind Sistemul Național de 

Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare;  
- art.1, art.3, art.5, alin.1), art.6, art.21, art.25, art.27 din Legea nr. 481/24.11.2004 privind 

protecţia civilă, modificată şi completată prin Legea nr. 212/24.05.2006;  
- art.1 și următoarele din Ordinul Ministerului Administrației și Internelor nr. 75/2019 pentru 

aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor 

voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă. 

- art. 129, alin. 2, lit. a, art. 136, art. 139, alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ; 

În temeiul dispozițiilor art.  196, alin. 1, lit. a, art. 197, alin. 1 și art. 200 din OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1 – Se aprobă Planul de analiză și acoperirea riscurilor Comuna Gioseni, Județul Bacău, conform 

anexei la prezenta hotărâre . 
Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotarârii se încredințează SVSU Comuna Gioseni, Județul Bacău. 
Art. 3 - Prezenta hotarare va fi comunicata Primarului Comunei Gioseni, SVSU, si Instituţiei Prefectului 

– Judeţul Bacău, şi va fi adusă la cunoştinţă publică conform legii. 

 

             Președinte ședință,                                                        Contrasemnează, 

               Consilier local,                                                 Secretar general,  
          Marinică BAȘCÂNDURĂ                                                   Dumitrica Mădălina MIRON 
 

 

 

Nr. 2 din 31.01.2023 

Total consilieri în funcție: 13  Hotărâre adoptată cu  13 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și 0 abțineri din  13 consilieri 

prezenți 

 



 

                                                                                                                 
                                                                                                                                                    


