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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SIHLEA  
 

 
HOTĂRÎREA NR. 40 

DIN 31.10.2018 
 
PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ANALIZĂ ŞI ACOPERIRE A 
RISCURILOR  PE TERITORIUL COMUNEI SIHLEA , JUDEŢUL VRANCEA 
 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SIHLEA, JUDEŢUL VRANCEA, ÎNTRUNIT ÎN 
ŞEDINŢA ORDINARĂ, 
 
- avînd în vedere expunerea de motive la proiectul de hotărîre iniţiat de primarul 

comunei Sihlea, judeţul Vrancea, privind aprobarea Planului de analiză şi 
acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Sihlea, judeţul Vrancea;  

- avînd în vedere avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei 
Sihlea, judeţul Vrancea, la proiectul de hotărîre privind aprobarea Planului de 
analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Sihlea, judeţul Vrancea;  

- avînd în vedere raportul compartimentului de resort al aparatului  de specialitate 
al primarului comunei Sihlea, judeţul Vrancea, la proiectul de hotărîre privind 
aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei 
Sihlea, judeţul Vrancea; 

- în temeiul art. 4 , art. 13 , lit. «  a «  din Legea nr. 307 / 2006 privind apărarea 
împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

- în baza art. 5, alin. 1 din Legea nr. 481 / 2004 privind protecţia civilă, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- în temeiul art. 6 , alin. 1 din Ordinul Ministerului 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 art. 36 , alin. 2 ,  lit. “ d “ , alin. 6  , lit. “ a “ , pct. 8, art. 45,  alin. 1 , lit. 
“ a “ , art. 115 , alin. 1 , lit. “ b “ din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 
HOTĂRĂŞTE :  
 
ART. 1  Se aprobă Planul de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul 
comunei Sihlea, judeţul Vrancea,  conform anexei  în număr de 85 file la prezenta 
hotărîre.  
ART. 2 Prevederile prezentei hotărîri vor fi comunicate primarului comunei 
Sihlea, Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Sihlea,Inspectoratului 
pentru Situatii de Urgenta «  Anghel Saligny » al judetului Vrancea, Instituţiei 
Prefectului judeţului Vrancea şi aduse la cunoştinţă publică prin grija 
secretarului comunei Sihlea, judeţului Vrancea.  
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