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CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂREA Nr.18. 
Din data de 26.03.2013. 

Privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor 

 de pe raza comunei Crasna- Ediţia a III – a 2013 
 

 Consiliul local al comunei Crasna, întrunit în şedinţă ordinară, în exercitarea atribuţiilor 

sale; 

 Având în vedere: 

- Expunerea de motive a primarului comunei Crasna nr.2656/20.03.2013, raportul secretarului  

nr.2657/20.03.2013 prin care se arată necesitatea aprobării ediţiei a III-a a planului de 

analiză şi acoperire a riscurilor de pe raza comunei Crasna, avizul nr.2658/20.03.2013  

comisiei de specialitate al consiliului local ; 

- prevederile art.4 şi 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică; 

- prevederile art.13 lit.a) din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.6 alin.(1) din Ordinul M.A.I. nr.132/2007 privind aprobarea metodologiei de 

elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor  şi a Structurii-cadru a Planului de 

acoperire şi analiză a riscurilor; 

- prevederile art.36  alin.(2) lit.d), alin.(6) lit.a) pct.8 din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

În temeiul art.45  din Legea nr.215/2001 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Aprobă Planul de analiză şi acoperire a riscurilor de pe raza comunei Crasna -
Ediţia a III – a 2013, întocmit de preşedintele comitetului local pentru situaţii de urgenţă al 

comunei Crasna, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul comunei Crasna. 

Art.3. Persoana nemulţumită se poate adresa împotriva prezentului act administrativ 

instanţei competente în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 privind contenciosul 

administrativ. 

Art.4. Prezenta se comunică cu: 

- Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj; 

- Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă ; 

- Primarul comunei Crasna; 

- Comitetul local pentru situaţii de urgenţă; 

- Site:www.primariacrasna.ro; 

- Dosar Hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,               

      Kiss Istvan                     Contrasemnează: 

                       SECRETARUL  comunei, 

     Lazar Veturia 

 


