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Judeţul Satu Mare 

Consiliul local al comunei Căpleni 

 

 

Hotărâre Nr.47/2021.- 

privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al comunei Căpleni 

 

Consiliul local al comunei Căpleni, întrunit în şedinţa ordinară din data de 19 octombrie 2021.- 

 

  

 Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr.47/14.10.2021 al primarului comunei Căpleni, 

- raportul nr.72/14.10.2021, întocmit de secretarul general al comunei Căpleni, 

-avizul comisiei speciale pentru probleme juridice, servicii publice, comerț și disciplină 

nr.6/18.10.2021, 

În conformitate cu prevederile : 

- art.14 alin.(2) din H.G. nr.1492/2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile 

serviciilor de urgenţă profesioniste, schema cu riscurile teritoriale din zona de competenţă, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

- art.6 alin.(1) Anexa nr.1 din O.M.I.R.A. nr.132/2007 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.129 alin.(2) lit.d), alin.(7) lit.h) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare;  

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

administrativ, cu modificările și completările ulterioare,   

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.-1.- Se aprobă Planul de de analiză şi acoperire a riscurilor al comunei Căpleni,  conform 

anexei, care face parte integrantă din  prezenta hotărâre. 

 Art.-2.- Dl Zahari Lóránt-Antal, în calitate de Șef serviciu voluntar pentru situaţii de urgenţă, 

va înainta prezenta hotărâre Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Satu Mare, pentru 

avizare. 

 Art.-3.- Prezenta va fi comunicată  prin intermediul secretarului comunei Căpleni, în termenul 

prevăzut de lege, cu:  

- Primarul comunei Căpleni, 

- Instituţia Prefectului – Judeţul Satu Mare, 

- Șeful serviciului S.V.S.U. al comunei Căpleni. 

Art.-4.-Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin  publicare pe site-ul Primăriei 

comunei Căpleni. 

 

 

 

  Președinte de ședință                 Contrasemnează 

                        Fleisz Adrien                       Csizmar Erika 

                                                              Secretar  general 

 

 

 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 din Ordonanța de Urgență Nr. 57/2019, privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.  Nr. total al consilierilor în funcție:13, Nr. total al 

consilierilor prezenți: 12, Nr. total al consilierilor absenți:1, Voturi pentru:12, Voturi împotrivă:0, Abțineri:0. 


