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ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 
COMUNA BRĂDEȘTI 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRAREA Nr. 28/2020 

 
privind aprobarea ACTUALIZĂRII Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor 

 
Consiliul Local Brădeşti, întrunit în şedinţa ordinară din data de 22.05.2020, 

 
     Având în vedere: 

- Proiectul de hotărâre nr. 28/2020 privind aprobarea actualizării Planului de analiză 
și acoperire a riscurilor; 

- Referatul de aprobare nr. 28/2020 al proiectului de hotărâre, întocmit de primarul 
comunei BRĂDEŞTI; 

- Referatul de specialitate nr. 1174/17.04.2020 al șefului Serviciului Voluntar pentru 
Situaţii de Urgenţă; 

- HCL nr. 11/14.03.2014 privind aprobarea PAAR pentru comuna Brădești,  
- Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor avizat de ISU ,,Oltul” al Judeţului 

Harghita sub nr. 30/11.03.2015, 
- Avizul favorabil al Comisiei juridice, respectarea drepturilor cetăţeneşti şi 

apărarea ordinii şi liniştii publice; 
 
Luând în considerare dispozițiile: 
- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
realizând publicarea anunțului privind elaborarea proiectului Hotărârii Consiliului 

Local privind aprobarea actualizării Planului de analiză și acoperire a riscurilor, conform 
Procesului-verbal de afișare nr. 1167/17.04.2020, în contextul prevederilor art. 7 din 
Lege nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, 
înregistrat sub nr. 16/2020 în Registrul special pentru evidența anunțurilor referitoare la 
elaborarea unor proiecte de acte normative și la ședințele publice ale Consiliului Local , 
și care a făcut obiectul: 

a) publicării pe pagina de internet la adresa: www.fenyedkozseg.ro 
b) afișării la Primărie, în spațiul accesibil publicului, 
 
- art.10 lit. d) din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu 

ultimele modificări aduse prin OUG nr. 68/2020, coroborat cu art. 6 din Metodologia de 
elaborare a Planului de analiza şi acoperire a riscurilor aprobat prin Ordinul MAI nr. 132 
din 29 ianuarie 2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză 
şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor, 
art. 13. alin (a) din Legea nr. 307/2006 apărarea împotriva incendiilor, republicată și art. 
14 lit. a) din NORME GENERALE din 28 februarie 2007 de apărare împotriva 
incendiilor, aprobat prin Ordinul 163/2007. 

 
În temeiul prevederilor Art. 129. alin. (1),  Alin. (2) lit. d), alin. 7 lit. h), Alin. (14),  

Art. 139. alin. (1), art. 196. alin (1) lit. a)  din OUG  nr. 57 din 3 iulie 2019,  privind 
Codul administrativ, 

 

http://www.fenyedkozseg.ro/
http://idrept.ro/00101495.htm#do
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HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă actualizarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor avizat 
de ISU ,,Oltul” al Judeţului Harghita sub nr. 30/11.03.2015, conform anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre, prin care se modifică Anexa nr. 1 la PAAR 
aprobat sub nr. 30/11.03.2015 prvind Lista autorităţilor şi factorilor care au 
responsabilităţi în analiza şi acoperirea riscurilor în localitatea BRADESTI și Tabelul cu 
componenţa nominală al membrilor Comitetului Local Pentru Situaţii de Urgenţă a 
Comunei Brădești, celelalte dispoziții ale PAAR rămânând neschimbate. 
      

  Art.2. Cu aducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul Comunei 
Brădești. 
  

   Art.3. Prezenta Hotărâre se comunică prin grija secretarului general al comunei 
Brădești cu Prefectul județului Harghita, în vederea exercitării controlului de legalitate 
și cu Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă ,,Oltul” al Judeţului Harghita.                                

 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local Brădeşti, în şedinţa ordinară din 22.05.2020, cu 
respectarea prevederilor art. 139 alin. 1)  din OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,  
cu un număr de 11  voturi pentru - din numărul total de 11 consilieri locali în funcţie - la şedinţă fiind 

prezenţi 11 consilieri locali. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CSERGŐ DÉNES 
 
CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETARUL GENERAL al comunei Brădești, 
BESENYEI-MOLNÁR Andrea-Beáta    

 


