
ROMÂNIA
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA

COMUNA NUCET
Comuna Nucet, localitatea Nucet nr.485

Tel.0245267004, fax 0245267007
e-mail. nucet@cjd.ro

HOTĂRÂRE
privind actualizarea ”Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor pe teritoriul

comunei Nucet, județul Dâmbovița”

Consiliul Local Nucet, întrunit în ședință ordinară la data de 31.01.2023, având
în vedere:

-  proiectul  de  hotărâre  inițiat  de  primarul  comunei  Nucet,  înregistrat  sub
nr.5/11.01.2023;

-  referatul  de  aprobare   la   proiectul  de  hotărâre  inițiat  de  primarul  comunei  Nucet
înregistrat sub nr. 334/11.01.2023;

-  raportul  de  specialitate  prezentat  de  șef  serviciu  gospodărire  comunală  înregistrat
sub nr. 560/20.01.2023;

-  prevederile  art.6,  ali.1  si  alin.2  din  cap.I,  sectiunea  a  II-a  a  Ordinului  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 ;

-  prevederile  art.  14,  alin.a  din  Normele  generale   de  apărare  împotriva  incendiilor
aprobate prin Ordinul nr. 163/2007;

- prevederile art.13, alin.a din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor,
cu modificările si completările ulterioare ;

- avizul comisiei de specialitate a Consiliului local Nucet.

În  temeiul  art.5,  lit.  cc  și  art.  196,  alin.1,  lit.a   din  OUG  nr.  57/2019  privind  Codul
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se actualizează ”Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor pe teritoriul
comunei Nucet, județul Dâmbovița” conform anexei nr.1 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire se însărcinează șef serviciu Gospodărire Comunală
din cadrul Primăriei comunei Nucet.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin grija  secretarului general al comunei
Nucet, Instituției Prefectului - județul Dâmbovița, în vederea exercitării controlului de
legalitate, primarului comunei Nucet și se aduce la cunoștință publică prin afișarea în
Monitorul oficial al instituției la adresa www.comunanucet.ro.

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                         CONTRASEMNEAZĂ
     Georgeta-Viorica GHEORGHE SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
                                                                                      Elena-Claudia POPESCU

mailto:nucet@cjd.ro
http://www.comunanucet.ro./


Nr. 6 din 31 ianuarie 2023

Total consilieri :          13
Consilieri prezenți :    .12..

Hotărârea a fost adoptată cu  ..12..    voturi pentru,
                                                   ...0..    voturi împotriva

                                       …0..     abțineri.

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR.
6/31.01.2023

Nr.
crt.

Operaţiuni efectuate Data
ZZ/LL/AN

Semnătura persoanei
responsabile să

efectueze procedura

0 1 2 3
1 Adoptarea hotărârii s-a făcut cu majoritate p

simplă p absolută p calificată
31.01.2023

2 Comunicarea către primar 31.01.2023
3 Comunicarea către prefectul judeţului 01.02.2023
4 Aducerea la cunoştinţa publică 01.02.2023
5 Comunicarea, numai în cazul celei cu

caracter individual
-

6 Hotărârea devine obligatorie sau produce
efecte juridice, după caz

01.02.2023



Anexa nr.1 la H.C.L. nr.6 din 31.01.2023

Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor pe teritoriul comunei Nucet, județul
Dâmbovița

- format electronic.

          PRIMAR, ȘEF SERVICIU GOSPODĂRIRE COMUNALĂ,
Luisa Marioara BĂRBOIU Gabriel HEAȘCĂ


