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HOTĂRÂREA 
nr. 35 din  27 aprilie 2017 

 
privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al comunei Rîciu pentru anul 2017 

 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 27 aprilie 2017, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 86 
din 19.04.2017, conform prevederilor art.39, alin. (1), coroborat cu art. 68 alin. (1) din Legea 
nr.215/2001 (**republicată**)(*actualizată*) privind Administratia Publica Locala si ale art.80 din 
Legea nr.24/2000 privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative; şi 
ale ORDONANŢEI nr. 35 din 30 ianuarie 2002 (*actualizata*) pentru aprobarea Regulamentului-
cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, 
Analizând 
-adresa nr. 3412043 din 29.03.2017 a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Horea“ al 
Judeţului Mureş; 
-expunerea de motive înregistrată sub nr. 2158 din 18.04.2017   întocmită de  domnul VASU  IOAN  
primarul comunei Rîciu; 
-raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Rîciu. 
În conformitate cu prevederile: 
Ordinului nr.132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de aprobare a P.A.A.R., şi a structurii cadru;  
Legii nr.481/2004 privind protecţia civilă, (*republicată*) - (*actualizată*); 
Ordinului 1184/2006, pentru aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea activitatii de 
evacuare in situatii de urgenta; 
Ordinului 886/2005, pentru aprobarea Normelor tehnice privind Sistemul national integrat de 
instiintare, avertizare si alarmare a populatiei; 
HG 1075/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind apărarea împotriva efectelor dezastrelor 
produse de seisme şi/sau alunecări de teren; 
HG 1286/2004 privind aprobarea Planului general de măsuri preventive pentru evitarea şi 
reducerea efectelor inundaţiilor; 
În temeiul prevederilor art.36 alin. (2) lit.“d“, alin. (6) lit. .“a“ pct.8, art.45,  art.115 alin.(1) lit.“b“ şi 
alin. (7) din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 (**republicată**)(*actualizată*) administraţiei 
publice locale, Consiliul local al comunei Rîciu, judetul Mureş adoptă următoarea,  
 
 

 
 



HOTĂRÂRE: 
 

 
Art.1. Se aprobă Planul de analiză şi acoperire a riscurilor al comunei Rîciu pentru anul 2017, 
conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2.  Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Rîciu, în termenul 
prevăzut de lege: 
 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Horea“ al Judeţului Mureş; 
 S.V.S.U. Rîciu; 
 Primarului Comunei Rîciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin 
publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                   Contrasemnează                                                                                   
      Ulieşan Sebastian                                                                                      Secretar:Dunca Ioan                                                                                                         
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