
  

          ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI 

   COMUNA MITOC 

 CONSILIUL LOCAL 

H O T Ă R Â R E A 
nr. 14 din 28.02.2022 

privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor în comuna Mitoc 

 

Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile:  
a) art. 120 alin.(1), art. 121 alin. (1) și alin. (2) și art. 136 din Constituția României, republicată; 

b) art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 

1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare; 

d) art. 21, art. 24  și art. 28 - art.31  din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 

e) art.13, lit. a) din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, („consiliul local ... 

aprobă planul de analiză şi acoperire a riscurilor, pentru unitatea administrativ-teritorială pe care o 

reprezintă, stabileşte resursele necesare pentru aplicarea acestuia şi îl transmite inspectoratului în raza 

căruia funcţionează”); 

f) prevederile O.M.A.I. nr. 132 / 2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de 

analiză și acoperire a riscurilor și a Structurii-cadru a Planului de analiză și acoperire a riscurilor; 

g) prevederile H.G. nr. 557 / 2016 privind managementul tipurilor de risc; 

luând act de: 

a) referatul de aprobare al d-lui Galiț Ioan, primarul comunei Mitoc, privind actualizarea 

Planului de analiză și acoperire a riscurilor în comuna Mitoc; 

b) raportul de specialitate întocmit de către dl. Silviu-Ionel Sofronea, consilier superior în cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Mitoc; 

c) raportul de avizare favorabil comisiei pentru administraţie publică locală si de disciplină, 

protecţie socială, protecţia mediului şi turism, 

în baza prevederilor art. 129 alin. (2 ) lit. d) coroborat cu prevederile alin. (7) lit. h), din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1), din O.U.G nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MITOC, întrunit în şedinţă extraordinară, 

adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1.  Se aprobă actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor în comuna Mitoc, 

prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică de către secretarul general al comunei, în mod obligatoriu, în 

termenul prevăzut de lege, primarului comunei Mitoc și Prefectului Județului Botoșani și se publică în 

format electronic în Monitorul oficial al comunei Mitoc pe pagina de internet la adresa: 

http://primariamitoc.ro . 

 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢǍ,  

                CONSILIER, 

        Vasile CONDURACHE                                          CONTRASEMNEAZĂ, 

                                  Secretarul general al comunei, 

                                       Diane BOICU 
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