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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BIHOR 
COMUNA TARCEA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI    T A R C E A 

 

 

H O T Ă R Â R E   

Nr.16 din 31 martie 2021 

privind actualizarea Planului de analiză   şi acoperire a riscurilor  

la nivelul Comunei Tarcea 

 

 

      Având în vedere necesitatea actualizării anuale a Planului de analiză şi acoperire a 

riscurilor teritoriale la nivelul Comunei Tarcea; 

  Ţinând cont de Referatul de aprobare al Primarului Comunei Tarcea, de Raportul 

de specialitate al secretarului general al comunei, de Raportul de avizare  al comisiilor de 

specialitate din cadrul Consiliului local, precum şi de adresa Inspectoratului pentru Situaţii de 

urgenţă „Crişana” al judeţului Bihor  prin care se solicită actualizarea pe anul 2021 a Planului de 

analiză   şi acoperire a riscurilor la nivelul Comunei Tarcea;   

 Luând act de prevederile  Legii nr. 481/2004 republicată, privind protecţia civilă,  

cuprinse în art.10,lit.d,h;   

      Văzând prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor 

cuprinse în art.1, alin.(2) lit.j, art.4 alin.(1), art.13 lit.a;, 

      Analizând prevederile art.14 din H.G. nr. 1492/2004 privind principiile de 

organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste, ale Ordonanţei de 

Urgenţă a Guvernului nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de 

Urgenţă, cu modificările și completările ulterioare, cele ale H.G. nr. 557/2016 privind 

managementul tipurilor de risc; 

      Având în vedere art.6 din Anexa 1 la 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;         

     În temeiul dispoziţiilor  cuprinse art.129 alin.(7) lit.h , 139 alin.(1) și art.196 

alin.(1) lit a din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare;   

        Cu 10 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 „abţineri” din cei  10 consilieri 

prezenţi; 

 

 

CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  TARCEA 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 

      Art.1.-Se aprobă actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor la 

nivelul Comunei Tarcea, conform anexei care este parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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      Art.2.-Autorităţile şi instituţiile publice, persoanele fizice şi juridice sunt obligate 

să ia măsurile necesare pentru apărarea împotriva incendiilor, prevenirea şi după caz, gestionarea 

situaţiilor de urgenţă, în condiţiile legii. 

 

Art.3.-Cu aducerea la îndeplinire a prezentei şi semnarea documentului aprobat la 

art.1, se împuterniceşte dl.primar Anton-Arpad VAJNA. 

 

Art.4.-Prezenta, sub formă de hotărâre se comunică:  

- Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Crişana” al 

Judeţului Bihor, 

- Primarului Comunei Tarcea,   

- Instituţiei Prefectului – Judeţul Bihor, 

- Comitetului local Tarcea pentru situaţii de urgenţă, 

- La dosar, 

- Se aduce la cunoștință publică. 

 

 

 

 

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează pentru legalitate: 

Iosif-Vincze MOLNAR   Secretarul general al Comunei Tarcea, 

      Elisabeta BĂICAN  
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