
     
 

H O T A R A R E A nr.41 
Privind actualizarea Planului de Analiză şi acoperire a riscurilor din zona de competenţă a 

Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă a Ora]ului B`ile Ol`ne]ti 
 

Consiliul Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti, jude\ul V@lcea, [ntrunit [n ]edin\a ordinară 
din data de 11.07.2013  la care au participat un num`r de 13 consilieri locali din totalul de 13 
[n func\ie; 

{n conformitate cu art.35 din Legea administra\iei publice locale nr.215/2001, 
republicat`, cu votul majorit`\ii consilierilor [n func\ie a fost ales pre]edinte de ]edin\` 
dna.Nicolăescu Sanda Lucia;   

Av@nd [n vedere: 
- referatul de specialitate înregistrat sub nr.7182/09.07.2013 întocmit de şef SVSU cu privire la 
actualizarea Planului de Analiză şi acoperire a riscurilor din zona de competenţă a Comitetului 
Local pentru Situaţii de Urgenţă a Ora]ului B`ile Ol`ne]ti; 
-prevederile art.6 din Ordinul Ministerului Administraţiei şi Internelor nr.132/2007 pentru 
aprobarea Metodologiei de Elaborare şi a Structurii cadru a Planului de Analiză şi Acoperire a 
Riscurilor; 
-prevederile Hotărârii nr.6/2007  adoptată de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 
Vâlcea; 
-  prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 24/17.05.2007 privind aprobarea Planului de 
Analiză şi Acoperire a Riscurilor Oraşului Băile Olăneşti; 
 Ţinând cont de avizele favorabile ale comisiilor de specialitate şi de avizul de legalitate 
al Secretarului oraşului; 

{ntrunindu-se cvorumul necesar cu votul majorit`\ii consilierilor [n func\ie, respectiv 
voturi "pentru" = 13; 

{n temeiul prevederilor art.36 alin.(2) litera "d", alin.(6) pct.19, art.115 lit.(b) din Legea 
nr.215/2001 privind administra\ia public` local`,republicat` cu modific`rile ]i complet`rile 
ulterioare, ale Legii nr. 52/2003 privind transparen\a decizional` adopt` urm`toarea  

H O T ~ R A RE 
 Art.l Se aprob` actualizarea Planului de Analiză şi acoperire a riscurilor din zona de 

competenţă a Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă a Ora]ului B`ile Ol`ne]ti conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Primarul Oraşului Băile Olăneşti şi Şeful Serviciului Voluntar pentru Situaţii de 
Urgenţă al Oraşului Băile Olăneşti vor lua măsuri de ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri.  

Art.3 Prezenta hotărâre va fi transmisă Instituţiei Prefectului Judeţului Vâlcea, 
Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă Vâlcea, compartimentelor de specialitate şi 
se va publica pe site-ul primăriei. 
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