
R O M Â N I A 
JUDEŢUL SUCEAVA. 

CONSILIUL  LOCAL  AL COMUNEI  FRUMOSU 
_____________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
H O T Ă R Â R E 

privind  actualizarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor 
 

                Consiliul local al comunei Frumosu,judeţul Suceava; 
                Având în vedere: 
                 Referatul de aprobare nr.10739 din 30.12.2022 iniţiat de domnul Buga Constantin – 
Primar al comunei Frumosu; 
                Raportul compartimentului de specialitate nr.10740 din  30.12.2022 din cadrul Primăriei 
comunei Frumosu,judeţul Suceava; 
               Raportul comisiei de specialitate a Consiliului local Frumosu; 

Văzând Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor 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 precum şi prevederile art. 13 lit. a) din Legea nr. 
307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, ale art.25 din Legea nr.481/2004 republicată 
privind protecţia civilă, ale Ordonanţei de Urgenţă nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul 
Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, ale Ordinului Ministrului Administraţiei şi 
Internelor nr. 1259/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii 
de înştiinţare, avertizare, prealarmare şi alarmare în situaţii de protecţie civilă, ale Hotărârii de 
Guvern nr. 372 din 18/03/2004 pentru aprobarea Programului Naţional de Management al 
Riscului Seismic, ale Hotărârii de Guvern nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de 
accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, ale Ordinului Ministrului 
Administraţiei şi Internelor nr. 735/2005 privind evidenţa, gestionarea, depozitarea şi 
distribuirea ajutoarelor interne şi internaţionale destinate populaţiei în situaţii de urgenţă          

În temeiul dispoziţiilor art.129, alin.1,alin.2 lit.a,d,alin.7 lit.h și art.196 alin.1 lit.a  din 
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
                                                                 
                                                                          H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1.-Se aprobă actualizarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor a comunei 
Frumosu,județul Suceava,conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.-Primarul comunei  prin compartimentul de specialitate va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri . 

Art.3. - Cu data emiterii prezentei, încetează aplicabilitatea H.C.L. nr.27 din 17.02.2022.  
Art.4.- Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Frumosu, în 

termenul prevăzut de lege, primarului comunei Frumosu, compartimentului achiziții publice și 
situații de urgență, prefectului județului  Suceava și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la 
sediul primăriei, precum și pe pagina de internet www.comunafrumosu.ro.  
 
 

           Președintele de ședință,                                                  Contrasemnează: 
                        Niga Alexandru Gabriel                                                Secretar general U.A.T. 
                                                                                                                           Rusu Aurel 
 
 
Frumosu la 30.01.2023 
Nr.11 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin. (3) din din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ; 
Total consilieri locali în funcţie: 13              Prezenți : 13      Voturi:       -Pentru :13     -Împotriva : 0   -Abțineri : 0     


