
R O M A N I A 

JUDETUL NEAMT 

COMUNA FARCASA 

CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA 

 NR. 7  din  22 . 01. 2021 

privind actualizarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor  

pentru comuna Farcașa, județul Neamț 

 

 Consiliul Local al comunei Farcașa, județul Neamț, întrunit în ședință ordinară; 

 Având în vedere Referatul de aprobare cu nr. 207 din 12. 01. 2021 la Proiectul de 

hotărâre privind actualizarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor pentru comuna 

Farcașa, județul Neamț - propus de Primarul comunei Farcașa, însoţit de Raportul de 

specialitate al șefului Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență - Farcașa, cu nr. 208 din 

12. 01. 2021 şi Avizul cu nr. 412 din 21. 01. 2021 adoptat de Comisia de specialitate   nr. 2; 

 Având în vedere prevederile:  

- art. 4, art. 13 lit. a) și ale art. 14 lit. a) din Legea nr. 307/2006, privind apărarea 

împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

-  art. 6 şi art. 7 din Metodologia de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a 

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

aprobată prin  Ordinul nr. 132/2007; 

 În temeiul dispozițiilor  art. 129 alin. (1), alin. (2)  lit. d) coroborat cu alin. (7) )  lit. 

h), art. 139 alin. (1)  și ale  art. 196 alin. (1)  lit. a)  din O. U.G. nr. 57/ 2019, privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă actualizarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor pentru 

comuna Farcașa, județul Neamț, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art.2. Primarul comunei Farcașa va asigura executarea prevederilor prezentei 

hotărâri. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului - județului Neamț,  

persoanelor, autorităților și instituțiilor interesate, prin grija secretarului general al comunei 

Farcașa. 

 

           Președinte de ședință,                   Contrasemnează: 

                  Consilier local,                     Secretar general al comunei 

             Gheorghe CARAZĂ               Gabriela PETRESCU 

 

 

    Total consilieri locali : 13; Prezenti :   13;  Pentru : 13; Împotrivă: 0; Abtineri : 0. 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


