
ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA-NASAUD 

COMUNA SIEUT 
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CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE 

privind aprobarea planului de analiza ~i acoperire a riscurilor in comuna $ieut 

Consiliul Local al Comunei $ieut, Judetul Bistrita-Nasaud, 
Avand in vedere: 
- proiectul de hotarare nr.1572 din 17.05.2022, privind aprobarea planului de analiza ~i acoperire a 

riscurilor in comuna Sieut; 
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- adresa nr.6530/21.03.2022 de la lnstitutia Prefectului Judetului Bistrita-Nasaud privind intocmirea 
Planurilor de analiza ~i acoperire a riscurilor pentru unita\ile administrativ - teritoriale; 

- referatul de aprobare elaborat de Primarul Comunei $ieu\, in calitatea sa de initiator; 
- raportul de specialitate intocmit de secretarul general al co unei $ieu\; 
- avizele cu caracter consultativ al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local $ieut; 
- prevederile art.10, lit. d) din Legea nr.481 din 8 noiembrie 2004,Republicata, privind protectia civila; 
- prevederile art.13, lit a) ~i art. 14, lit a) din Legea 307 din 12 iulie 2006, privind apararea impotriva 

incendiilor; 
- prevederile art. 14 alin (2) din Hotararea Guvernului nr. 1492 din 9 septembrie 2004, privind 

principiile de organizare, functionarea ~i atributiile serviciilor de urgenta profesioniste; 
- Ordinul nr. 132 din 29 ianuarie 2007, pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de 

analiza ~i acoperire a riscurilor ~i a Structurii-cadru a Planului de analiza ~i acoperire a riscurilor; 
In temeiul prevederilor art.129, alin.(1), alin.2, lit.d) coroborat cu alin.(7), lit. h), art.139 alin.(1), 

art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

HOTARA~TE: 

Art.1. Se aproba Planul de analiza ~i acoperire a riscurilor in cadrul comunei $ieut, conform anexei, 
care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentului hotarari se incredin\eaza primarul comunei $ieut ~i 
Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta $ieut. 

Art.3. Prezenta hotarare se aduce la cuno~tinta publica prin afi~area la sediul primariei, precum ~i ~i 
pe site-ul propriu: www.primariasieut.ro. ~i se comunica prin grija secretarului general al comunei cu: 

- lnstitutiei Prefectului-Judetul Bistri\a-Nasaud 
- Primarului Comunei Sieut; 
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- lnspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Bistrita" al Judetului Bistrita-Nasaud; 
- domnului Tira Dumitru Seful Sefului Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta $ieut 

CONTRASEMNEAZA, 
Secretar gen~ral al pomunei ~ieut 

Gof ea Dumitru 
Sieut la 26 Mai 2022 
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Nr.23 
NOT A: - Consilieri Tn functie 11, prezenti Tn sala de sedinta ~. lipsa 1 (Dumbravan loan ~i ~iumi $an loan) 

- Prezenta hotarare a fost aprobata de catre Consiliul Local al comunei $ieut, cu majoritate absoluta, cu 
respectarea art.139, alin.(3), lit.a), alin.(5) lit. a), din Ordonan\a de ~rgen\a a Guvenului Romaniei nr. 57/2019, privind Codul 
administrativ, respectiv: cu un numar de~ voturi .Pentnl', Q voturi .lmpotriva" si Q ,Ab!ineri, din~. 




