
    
R O M Â N I A                                                                                      PROIECT 

Judetul Bistrița-Năsăud                                                                 
Consiliul local Budești 
 

 
PROIECT  DE  HOTĂRÎRE Nr. ____17/2020 

privind aprobarea Planului de analiză si acoperire a riscurilor din comuna Budeşti 

pe anul 2020 
 

Consiliul local Budești, Județul Bistrita-Nasaud întrunit în şedinţă ______ la data 

de _______2020; 
Avand in vedere: 
Referatul de aprobare nr. 1472 din 15 mai 2020 al domnului Codrea Vasile 

primarul comunei Budeşti; 
Raportul nr. 1473 din 15 mai 2020 al doamnei Moldovan Viorica – consilier 

cabinet primar prin care arată necesitatea aprobării Planului de analiză si acoperire a 

riscurilor din comuna Budeşti pentru anul 2020; 
Prevederile art. 10 lit. „d” și art. 25 din Legea nr. 481/2004  privind protecţia civilă 

în România, republicată ; 

Prevederile art. 4, alin (2) și art. 13 lit. „a” din Legea nr. 307/2006 privind 
apărarea împotriva incendiilor ; 

Prevederile art. 6 din Ordinul ministrului administratiei și internelor nr. 132/2007 

pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiza si acoperire a 
riscurilor si a Structurii – cadru a Planului de analiză și acoperire a riscurilor; 

Avizul ______ al Comisiei juridice si de disciplină, administraţie publică, apararea 

ordinii publice, respectarea drepturilor si libertaţii cetăţenilor, amenajarea teritoriului si 
urbanism, protecţia mediului şi turism nr. ____ din  __________ 2020 ; 

In temeiul prevederilor art. 129 alin. 7 lit. h, art. 139 alin. 1 și art. 196 alin. 1 lit. A 

din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 
 

                                                                  HOTARĂȘTE : 

 
 Art.1.  -  Se aprobă Planul de analiză şi acoperire a riscurilor din comuna 

Budeşti pe anul 2020 conform Anexei, care face parte integranta din prezenta hotărâre.  

Art. 2 -  Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se 
incredințează doamna Moldovan Viorica. 

Art. 3 –  Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Budeşti 

în şedinţă _________, cu respectarea prevederilor art. 139 alin (1)  din Ordonanța de 
Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, respectiv  cu un număr de          voturi 
„pentru”          voturi” împotrivă”          voturi”abţineri”, din cei __ consilieri prezenţi la 

şedinţă. 
Art. 4. -  Hotărârea se comunică cu : 
- Institutia prefectului - Judeţul Bistriţa-Năsăud; 

- Primarul comunei Budești; 
- Inspectoratul pentru Situatii de Urgență „Bistriţa” al Judeţului  Bistriţa-Năsăud; 
- Doamna Moldovan Viorica – consilier cabinet primar. 
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