
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 
COMUNA CRUCEA 
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea „Planului de analiză şi acoperire a riscurilor „ 

pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă din comuna Crucea

Consiliul local al comunei Crucea;
Având în vedere :
- expunerea de motive, înregistrată la nr. 567/12.02.2019, prezentat de domunul Rusu Dorin, 

primar al comunei Crucea, Judeţul Suceava;
- raportul compartimentului de specialitate prezentat de Cîrciu Costel Aurel-consilier 

asistent în cadrul compartimentului situaţii de urgenţă înregistrat nr.l 133 din 21.03.2019 ;
- raportul comisiilor de specialitate pentru programe de dezvoltare economico -  socială, 

buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire 
comunală, amenajarea teritoriului şi urbanism înregistrat nr.1270 din 29.•03.2019 şi al Comisiei de 
specialitate pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şiliniştii 
publice, a drepturilor cetăţenilor, protecţia mediului şi turism înregistrat nr.1272 din 29.03.2019;

în conformitate cu prevederile art.3 alin (1) lit.b din Anexa 1 la Ordinul ministrului 
afacerilor interne nr. 96/2016pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, 
încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă ,cu 
modificările şi completările ulterioare, art. 10 lit.b şi art.25 lit.a şi b din Legea nr.481/2004 privind 
protecţia civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a art. 13 lit.a, b din Legea nr. 
307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.36 alin.(l) şi alin.(2) lit.d, alin.(6) lit.a. pct.8 art.45 alin.(l) şi 
art.115 alin.(l) lit.b din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare ;

H O T Ă R Ă Ş T E

Art.l Se aprobă „Planul de analiză şi acoperire a riscurilor” pentru Situaţii de Urgenţă al 
comunei Crucea, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. ,

Art.2 Orice dispoziţie contrară prezentei hotărâri, se abrogă .
' Art.3 Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei, iar 

prin grija secretarului comunei se va face cunoscută celor în drept si se va înainta Instituţiei 
Prefectului-judeţul Suceava pentru control de legalita


