
 
 
 
 
 
             
                                                 HOTĂRÂREA NR. 78 
                                                    Din  27 MAI 2021 
 
       Privind actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor pentru localitatea Pecica 
    
       Consiliul local al orasului Pecica, întrunit în şedinţa sa  ordinară  din data de 27.05.2021. 
  
       Reținând referatul de aprobare nr.19936/18.03.2021 al domnului primar, în calitate de inițiator, 
       Analizând raportul de specialitate din partea Compartimentului Protecția Civilă, 
       Ținând cont de prevederile Legii nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu  
       modificările și  completările ulterioare, 
       În conformitate cu prevederile art. 6 și art.7 din Ordinul Ministerului Administrației și Internelor  
       nr.132/29.01.2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză și acoperire  
       a riscurilor și a structurii-cadru, 
       Văzând avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al orașului Pecica, 
       Votul „pentru” a 17 consilieri, din cei 17 in funcţie, fiind prezenţi 17  consilieri.  
       Reținând prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 
        republicată, 
       Potrivit dispozițiunilor art.139, alin.(1) și art.196, alin.(1), lit.a) din O.U.G.nr. 57/03.07.2019 
       privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare, 
                                          
                                                         HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. Se aprobă actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor pentru localitatea Pecica, 
pentru anul 2021,  conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul prin doamna Dudaș Donică 
Mihaela, inspector protecția civilă şi se comunică cu:  
         -Primarul orașului Pecica, 
         - Prefectura judeţului Arad, Serviciul juridic si contencios administrativ. 
         - Compartimentul Protecția Civilă. 
 
 
 
 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                    CONTRASEMNEAZĂ  SECRETAR GENERAL, 
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PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 78/27.05.2021 
Nr. 
crt. 

Operaţiuni efectuate Data ZZ/LL/AN 
Semnătura persoanei responsabile să 
efectueze procedura 

0 1 2 3 

1 
Adoptarea hotărârii 78/27.05.2021 s-a făcut cu majoritate o 
simplă o absolută o calificată 

27.05.2021 
 

2 Comunicarea către primar 15.06.2021  
3 Comunicarea către prefectul judeţului 14.06.2021 

 
4 Aducerea la cunoştinţa publică 15.06.2021 

 
5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual ...…/...…/............ 
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