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HOTĂRÂREA  NR.16 
din data de 27 februarie 2015 

privind reactualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor elaborat de Comitetul local pentru 
situaţii de urgenţă Vărădia de Mureş 

 
Consiliul local al comunei Vărădia de Mureş, judeţul Arad, întrunit în şedinţă ordinară, 

 Având în vedere: 
- expunerea de motive nr.407/20.02.2015 a Primarului comunei Vărădia de Mureş cu privire la 
necesitatea reactualizării Planului de analiză şi acoperire a riscurilor elaborat de Comitetul local 
pentru situaţii de urgenţă Vărădia de Mureş;  
- raportul compartimentului de specialitate - nr. 408/20.02.2015 cu privire la la necesitatea 
necesitatea reactualizării Planului de analiză şi acoperire a riscurilor elaborat de Comitetul local 
pentru situaţii de urgenţă Vărădia de Mureş;  
- planul de analiză şi acoperire a riscurilor elaborat de Comitetul local pentru situaţii de urgenţă 
Vărădia de Mureş; 
- prevederile art.3, art.5, art.6, art.15, art.21, art.25, art.27 din Legea 481/2004 a protectiei civile, 
republicată; 
- prevederile art.2, art.3, art.6 din Ordinul MAI nr.132/2007 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; 
- prevederile art.2 şi art.4 din Legea 307/2006 a apararii impotriva incendiilor; 
- prevederile art.2, art.5 art.6, art.23 din Ordinul comun MMP şi MAI nr.1422/192/2012 - pentru 
aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, 
fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe 
cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră; 
- prevederile art.2 din H.G. 2288/2004 – privind aprobarea repartizarii principalelor functii de sprijin 
pe care le asigura ministerele, celelalte organe centrale si organizatiile neguvernamentale, privind 
prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta; 
- prevederile art.1, art.6, art.7, art.8 din HG 642/2005 – pentru aprobarea criteriilor de clasificare a 
unitatilor administrativ – teritoriale,institutiilor publice si operatorilor economici in functie de tipurile 
de risc specifice; 
- prevederile art.5 aşin.(3), art.6, art.7, art.8 din Ordinul comun al MTCT si MAI nr. 1995/1160 din 
18 noiembrie 2005 pentru aprobarea Regulamentului privind prevenirea si gestionarea situatiilor de 
urgenta,specifice riscului  la cutremure si/sau alunecari de teren; 
- prevederile art.27 din Ordinul comun al MAPDR si MAI nr.551/1475 din 8 august 2006 pentru 
aprobarea Regulamentului privind monitorizarea si gestionarea riscurilor cauzate de caderile de 
grindina si seceta severa, a Regulamentului privind gestionarea situatiilor de urgenta in domeniul  
fitosanitar-invazii ale agentilor de daunare si contaminarea culturilor agricole cu produse de uz 
fitosanitar si a Regulamentului privind gestionarea situatiilor de urgenta ca urmare a incendiilor de 
padure; 
- prevederile art.10, art.13, art.14, art.15 din H.G. nr.1491 din 9 septembrie 2004 pentru 
aprobarea Regulamentului – cadru privind structura organizatorica,  



- atributiile, functionarea si dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situatii de urgenta; 
- prevederile art.32, art.33 din Ordonanta de Urgenta nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul 
National de Management al Situatiilor de Urgenta; 
- prevederile art.32, art.33 din Ordinul nr. 1184 din 6 februarie 2006 pentru aprobarea Normelor 
privind organizarea si asigurarea activitatii de evacuare in situatii de urgenta; 
- prevederile art.36 alin.6 lit.a din Legea 215/2001 legea administraţiei publice locale, republicată; 
 În temeiul articolului 45, alin 1 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală 
republicată, 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VĂRĂDIA DE MUREŞ 

H O T Ă R Ă S T E 
 
 Art.1.Se reactualizeaza Planul de analiză şi acoperire a riscurilor, elaborat de Comitetul local 
pentru situaţii de urgenţă Vărădia de Mureş, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 Art.2.Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Comitetul local pentru 
situaţii de urgenţă Vărădia de Mureş. 
 Art.3.Prezenta hotărâre se comunică: 
 - Prefecturii Judeţului Arad; 
 - ISU a Judeţului Arad; 
 - Comitetul local pentru situaţii de urgenţă Vărădia de Mureş; 
 - Prin afişare; 
 

 
 
 
 

PRESEDINTE, 
Bugiu Achim 

                                                                                                      CONTRASEMNEAZA, 
                                                                                                       Secretar comuna, 

                                                                                                             Luputiu Lacrimioara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Prezenta hotarare a fost adoptat cu respectarea prevederilor art.45 si 46 din Legea administratiei publice locale 
nr.215/2001, republicata, cu un numar de 9 voturi « pentru », 0 voturi « impotriva » si 1 « abtineri» voturile 
exprimându-se prin vot deschis. 
 


