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PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 15/08.03.2022 

privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor în comuna Roata de Jos, 

Județul Giurgiu, în anul 2022 

  

 

 

             PRIMARUL COMUNEI ROATA DE JOS, JUDEȚUL GIURGIU, având în vedere: 

- Referatul de aprobare al Primarului Comuna Roata de Jos, înregistrat sub nr. 

91/1841/08.03.2022, în calitate de inițiator;  

În conformitate cu prevederile art.14 alin. (2) din Hotărârea nr. 1492 din 9 septembrie 2004 

privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 

Având în vedere reglementările cuprinse în art. 3 alin.(1) lit. a) din Legea nr. 481/08.11.2004 

privind protecţia civilă, cu modificările și completările ulterioare; art.13 lit. a) din Legea nr. 307 din 

12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare, art.6 

alin. (2) din Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor 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, cu modificările și completările ulterioare;  

 

              Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

               În baza prevederilor art. 155, alin. (1), lit. “d”, alin. (5), lit. “b” și “c”, prevederilor art. 129 

alin. (2), lit. “d”, alin. (7) lit. h), din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

şi completările ulterioare 

            

   În temeiul prevederilor art. 136 alin. (1) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările şi completările ulterioare, propun Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Jude’ul 

Giurgiu aprobarea Proiectului de Hotărâre privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a 

riscurilor în municipiul Roata de Jos, Jude’ul Giurgiu, în anul 2022 și adoptarea unei hotărâri după 

cum urmează:  

    

 

 

mailto:cl_roatadejos@yahoo.com
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H O T Ă R Â R E 

 

   Art. 1  Se aprobă Planul de analiză şi acoperire a riscurilor în comuna Roata de Jos,                             

Județul Giurgiu, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.  

 

Art. 2  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei 

ROATA DE JOS Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă, prin Serviciul Situaţii de Urgenţă.  

 

 

 

Art. 3  Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al UAT 

COMUNA ROATA DE JOS, în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Roata de Jos, 

Instituţiei Prefectului judeţului Giurgiu și Serviciului Situaţii de Urgenţă. 

  

  

  

Primar,                                Avizeaează pentru legalitate  

Ghidănac Marin                                              Secretar general u.a.t. Comuna Roata de Jos, 

                                                                      ALEXANDRESCU CAMELIA CONSTANȚA        

  

  

  

  

  

  

  

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ; 

Total consilieri în funcţie 15 

Nr. total al consilierilor prezenţi ___ 

Nr total al consilierilor absenţi ____ 

Voturi pentru ____ 

Voturi împotrivă ____ 

Abţineri ____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


