
 

 

JUDETUL  VASLUI          
COMUNA MUNTENII DE SUS  
CONSILIUL LOCAL 

H O T Ă R Â R EA nr.   21/2014  
privind actualizarea „Planului de analiză şi acoperire a riscurilor” 

- comuna Muntenii de Sus, judeţul Vaslui, pentru anul 2014 
 

Având în vedere: 
a) expunerea  de motive a primarului comunei Muntenii  de  Sus, în calitatea 

sa de iniţiator,  calitate acordată de prevederile  art. 33 din Legea nr. 393/2004 privind 
Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, raportate la cele ale 
art. 45 alin. (6), teza a II-a din  Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,(r) cu 
modificările şi completările ulterioare; 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Muntenii  de  Sus;  

     c) raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local  de organizare, 
dezvoltare urbanistică şi amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi 
privat al comunei, protecţia mediului înconjurător, 

   Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) prevederile Ordinului nr. 132/29.01.2007 al Ministrului Administraţiei 

şi Internelor 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; 

b)      art. 13 lit. „a” din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 
incendiilor; 

c) art. 14 lit. „a” din Ordinul nr. 163/2007 al Ministrului Administraţiei şi 
Internelor pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor; 

d) Hotararea Consiliului Local Muntenii  de Sus  nr. 17/2007 privind 
aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor pentru comuna Muntenii de Sus; 
 realizând publicarea anunțului privind elaborarea proiectului Hotărârii Consiliului 
Local privind actualizarea „Planului de analiză şi acoperire a riscurilor” - comuna 
Muntenii de Sus, judeţul Vaslui, pentru anul 2014, în contextul prevederilor art. 6 din 
Lege nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu 
completările ulterioare, înregistrat la nr.7/2014 în Registrul special pentru evidenţa 
anunţurilor referitoare la elaborarea unor proiecte de acte normative și la ședințele publice 
ale Consiliului Local, și care a făcut obiectul: 

a) publicării pe pagina de internet la adresa: www.munteniidesus.ro/webmail  
b) afișării la Primărie, în spațiul accesibil publicului;  

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „d”, alin. (6) lit. „a” pct. 8, art. 45 alin. 
(1) şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Consiliul local al comunei Muntenii  de Sus, judeţul Vaslui, 
 

http://www.munteniidesus.ro/webmail�


 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. Se actualizeaza „Planul de analiză şi acoperire a riscurilor” - comuna 

Muntenii  de  Sus, judeţul Vaslui, pentru anul 2014, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
  Art.2. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de primarul si vceprimarul  
comunei Muntenii  de  Sus, judeţul Vaslui. 

Art. 3.- Prin intermediul secretarului comunei, se comunică în mod obligatoriu, în 
termenul prevăzut de lege, prezenta hotărâre, Primarului Comunei Muntenii  de  Sus  şi 
Prefectului Judeţului Vaslui şi se aduce la cunoştinţă publică prin afisare la sediu  precum 
şi prin publicarea pe pagina de internet la adresa: www.munteniidesus.ro/webmail. 

Muntenii  de Sus,  28 februarie  2014 
 

PRESEDINTE  DE SEDINTA          

                            MONICA  BURGHELEA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contrasemneaza: 
       NECHITA MANOLI                 SECRETARUL COMUNEI, 

                          (cu exercitare temporara de atributii), 

Red./Dact. B.M. 
Ex. 5 
Ds. A5/2014 

CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI,  
DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ȘI CEA A SECRETARULUI COMUNEI   MUNTENII  DE  SUS 

http://www.munteniidesus.ro/webmail�


 

 

 
 
 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI NR. 21/2014 

Nr. 
crt. OPERAŢIUNI EFECTUATE Data 

ZZ/LL/AN 
Semnătura persoanei 

responsabile să 
efectueze procedura 

0 1 2 3 
1 Adoptarea hotărârii 28/21/2014  
2 Comunicarea către primarul comunei1+4 ...../...../2014 )  
3 Comunicarea către prefectul județului1+4 …/…/2014 )  
4 Aducerea la cunoștință publică2+3+5 …/…/2014 )  
5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual3 …/…/2014 )  
6 Hotărârea devine obligatorie și produce efecte3 …/…/2014 )  

Extrase din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare: 
1) art. 48 alin. (2): „Secretarul unităţii administrativ-teritoriale va comunica hotărârile consiliului local primarului şi 

prefectului de îndată, dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la data adoptării.”; 
2) art. 49 alin. (2): „Aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor cu caracter normativ se face în termen de 5 zile de 

la data comunicării oficiale către prefect.”; 
3) art. 49 alin. (1): „Hotărârile cu caracter normativ devin obligatorii şi produc efecte de la data aducerii lor la 

cunoştinţă publică, iar cele individuale, de la data comunicării.” 
4) art. 115 alin. (3): „Hotărârile consiliului local se comunică în mod obligatoriu: … 
   a) primarului unității administrativ-teritoriale; 
   b) prefectului judeţului.” 
5) art. 115 alin. (6): „Actele autorităţilor administraţiei publice locale se vor aduce la cunoştinţă publică prin grija 

secretarului unităţii administrativ-teritoriale.” 
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