CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LIVADA
JUDE ULăARADăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă

AVIZAT
SECRETAR

PROIECT
HOT RÂREAăNR.
Din______________________
Privind aprobarea Planului de Analiz ăşiăAcoperireăaăRiscurilorăal comunei Livada,
jude ulăArad pe anul 2016
ConsiliulălocalăLivada,ăjude ulăArad,ăavândăînăvedere:
- expunerea de motive a primarului comunei Livada, jud.Arad
- prevederile art.6 din Anexa 1 la Ordinul nr.132/2007 al Ministerului
Administra ieiă şiă Interneloră pentruă pentru aprobarea Metodologiei de
elaborareăaăPlanuluiădeăanaliz ăşiăacoperireăaăriscurilorăşiăaăStructurii-cadru a
Planuluiădeăanaliz ăşiăacoperireăaăriscurilor

În temeiul art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale,
republicat ,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare

HOT R ŞTE
Art.ă1ăSeăaprob ăăPlanuluiădeăAnaliz ăşiăAcoperireăaăRiscurilorăalăcomuneăLivada,
jude ulăArad pe anul 2016 ,ăconformăanexeiălaăprezentaăhot râre.

Ini iatorăproiect
ŞerbăMiliton

EXPUNERE DE MOTIVE

Conform prevederilor art. 6 din Anexa 1 la Ordinul nr.132/2007 al
MinisteruluiăAdministra ieiăşiăInternelorăpentruă pentru aprobarea Metodologiei de
elaborareă aă Planuluiă deă analiz ă şiă acoperireă aă riscuriloră şiă aă Structurii-cadru a
Planuluiă deă analiz ă şiă acoperireă aă riscurilor, PAARă seă intocmeşteă deă c treă
comiteteleă localeă ptră situa iiă deă urgen ă şiă seă aprob ă deă c treă consiliulă local,ă iară
anual se actualizeaz ,ă astfel încât propun aprobarea Planuluiă deă Analiz ă şiă
Acoperire a Riscurilor al comune Livada,ă jude ulă Arad pe anul 2016 , conform
anexeiălaăprezentaăhot râre.

Primar,
MilitonăŞerb

RAPORT DE SPECIALITATE

Conform prevederilor art. 6 din Anexa 1 la Ordinul nr.132/2007 al
MinisteruluiăAdministra ieiăşiăInternelorăpentruă pentru aprobarea Metodologiei de
elaborareă aă Planuluiă deă analiz ă şiă acoperireă aă riscuriloră şiă aă Structurii-cadru a
Planuluiă deă analiz ă şiă acoperire a riscurilor, PAARă seă intocmeşteă deă c treă
comiteteleă localeă ptră situa iiă deă urgen ă şiă seă aprob ă deă c treă consiliulă local,ă iară
anuală seă actualizeaz ,ă astfel încât propun aprobarea Planuluiă deă Analiz ă şiă
Acoperire a Riscurilor al comune Livada, jude ulă Arad pe anul 2016 , conform
anexeiălaăprezentaăhot râre.

Intocmit,
Insp.MirelaăH lm gean

COMISIA PENTRU PROGRAME DE
DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIAL ,ăBUGET-FINAN E,ă
ADMINISTRAREAăDOMENIULUIăPUBLICăŞIăPRIVATăALăCOMUNEI,ă
AGRICULTUR ,ăGOSPOD RIRE
COMUNAL ,ăPROTEC IAăMEDIULUI,ăSERVICIIăŞIăCOMER

HOTĂRÂRE DE AVIZARE
Din data de______________
Privind aprobareaăPlanuluiădeăAnaliz ăşiăAcoperireăaăRiscurilorăal comunei
Livada,ăjude ulăArad pe anul 2016

Dinăparteaăcomisieiămaiăsusăamintiteăauăfostăprezen i:
- dl. Bimbo Iosif- presedinte
- dl.ăăMatişăAdrian- secretar
- d-na. Florincuta Alexandrina
- dl.ăăŞoicaăAdrian
- dl. Somesan Ionel
- dl. Cândea Andrei
- dl. Axinte Vasile
S-aă dezb tută proiectulă deă hot râreă privind aprobareaă Planuluiă deă Analiz ă şiă
Acoperire a Riscurilor alăcomuneiăLivada,ăjude ulăArad pe anul 2016, hot râreăcareă
seăavizeaz ________________.
Preşedinte
Secretar
BimboăIosifăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăMatişăAdriană

