
ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA

COMUNA TOMESTI 
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE nr.  28 /2020
PRIVIND ACTUALIZAREA PLANULUI DE ANALIZA SI ACOPERIRE 

A RISCURILOR (PAAR)  IN COMUNA TOMESTI PE ANUL 2020

               Consiliul local al comunei Tomesti , judetul Hunedoara ;
               Analizand proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Tomesti  nr.24 /10.03.2020  privind 
actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor (PAAR) in comuna Tomesti  pe anul 2020 ;
               Avand in vedere referatul de aprobare al Primarului comunei Tomesti nr. 3/24 din 10.03.2020 prin
care se propune actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor (PAAR) in comuna Tomesti pe 
anul 2020 , pentru a crea un cadru unitar si coerent de actiune pentru prevenirea si gestionarea riscurilor 
generatoare de situatii de urgenta ,
               Tinand cont de Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Tomesti  nr. 4/24 din 10.03.2020   precum si avizul favorabil al Comisiei  de  
specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială,buget, finanţe, administrarea domeniului 
public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ din 
cadrul Consiliului local Tomesti inregistrat sub nr. 5/82  din 29.04.2020, al avizului favorabil al  comisiei 
de specialitate pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistei publice, a drepturilor 
cetatenilor nr.  5/83  din 29.04.2020 ,  precum si avizul favorabil al comisiei  de specialitate pentru 
invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement nr. 5/84 din 29.04.2020 ;    
                In conformitate cu prevederile art.4 alin.2  din Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva 
incendiilor , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale  art.6 alin.1 al Ordinului 
nr.132/2007 al Ministerului Administratiei si Internelor  pentru  aprobarea Metodologiei de elaborare a 
Planului de analiza si acoperire a riscurilor si a Structurii –cadru a Planului de analiza si acoperire a 
riscurilor ,
                 In temeiul prevederilor art.129  alin.7 lit.h , 139 alin.1 si art.196 alin.1 lit a din Ordonanta de 
Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare ,precum si ale 
art.11 alin.4 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ , actualizata , 

H O T A R A S T E:

                  Art.1. Se aproba actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor (PAAR) in comuna 
Tomesti  pe anul 2020 ,conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare .                              
                  Art.2. Prezenta hotarare poate fi atacata , conform procedurii si termenelor prevazute de Legea 
nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizata.                                                                                   
                  Art.3. Prezenta hotărare se comunica:                                                                                             
-  Instituţiei Prefectului judeţulului  Hunedoara ;                                                                                               
-  Primarului comunei Tomesti  ;
-  Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „ Iancu de Hunedoara”                                                                 
-  Persoanei responsabile cu protectia civila din cadrul Primariei Tomesti 

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                  CONTRASEMNEAZA
           Tamas Octavian-Tiberiu                                                      SECRETAR GENERAL,

                               Giurgiu Sanda 

        Tomesti , 30.04.2020

         Notă:     Prezenta hotărâre a fost adoptată cu cvorumul de :__8_ voturi ,,pentru”( lipseste motivat d-
na Tabac Corina) __-__,,împotrivă,, ;           _-_,,abţineri ,, votul fiind liber ; 


