
 
 
 

JUDEŢUL NEAMŢ 
COMUNA ŢIBUCANI 
CONSILIUL LOCAL 

 
  

H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor teritoriale din comuna 

Ţibucani, județul Neamț pentru anul 2019 
 

CONSILIUL LOCAL al comunei ŢIBUCANI, judeţul NEAMŢ, întrunit în şedinţa de 
ordinară din data de 31 ianuarie 2019; 
          Analizând referatul de specialitate nr. 199 din 14.01.2019 al Serviciului Voluntar pentru 
Situaţii de Urgenţă privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor teritoriale din 
comunaŢibucani, 

Având în vedere prevederile art.4 alin.1, ale art.13 lit.a şi art.14 lit a din Legea nr.307/2006 
privind apărarea împotriva incendiilor, dispoziţiile Legii nr.481/2004 privind protecţia civilă, 
modificată şi completată prin Legea nr.212/2006 şi ale OUG nr.21/2004 privind Sistemul Naţional 
de Management al Situaţiilor de Urgenţă aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15 
/2005,  
  Văzând Expunerea de motive înregistrată sub nr. 200 din 14.01.2019 prin care Primarul 
comunei Ţibucani, propune aprobarea „Planului de analiză şi acoperire a riscurilor teritoriale” din 
comuna Ţibucani, precum şi avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, 

Luând act de avizul comisiei de specialitate; 
În temeiul art. 36 alin.2 lit. „d”, alin.6 lit. „a” punct 8, alin.9 coroborat cu alin.1 litera „b” a 

art.120 -7, ale  prevederilor art. 45 alin. (1) din Legea privind administrația publică locală nr. 
215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 

H  O T Ă R Ă Ş T E 
 

Art.1 Se aprobă Planul de analiză şi acoperire a riscurilor teritoriale din comuna Țibucani, 
județul Neamț pentru anul 2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Planul de analiză şi acoperire a riscurilor se actualizează anual de către Comitetul 
local pentru situaţii de urgenţă. 

Art.3 Primarul comunei, prin: Serviciul Financiar – Contabilitate, Impozite și Taxe Locale, 
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului; Poliţie Locală, Pază şi Ordine Publică; Gospodărie, Întreţinere, 
Reparaţii şi de Deservire şi Serviciul Voluntar Pentru Situaţii de Urgenţă, se însărcinează cu 
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, în condiţiile legii.  
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ               CONTRASEMNEAZĂ 
      CONSILIER LOCAL,                      SECRETARUL COMUNEI, 

RUSU IOAN                          J U R I S T                     
                                     AMBROSĂ COCA 

                                                                                                                                                                                
 
 
Nr. 10 
Adoptată în ședința  ordinară din data de 31 ianuarie  2019 
Cu un număr de 13 voturi pentru, nici 1 vot împotrivă și nici 1 abţinere din totalul de 13 consilieri în funcţie 
Redactat și Procesat C. Ambrosă 
31.01.2019 
Dos. ȘEDINȚĂ CONS. LOCAL 

 
 
 



            

 

 

 

 
 


