
   R O M A N I A 
JUDETUL HUNEDOARA 

COMUNA BATRANA 
CONSILIUL LOCAL 

H O T A R A R E A  Nr. 8/2020 
 

privind reactualizarea Planului de Analiză şi Acoperire  
a Riscurilor al comunei Bătrana  

 
Consiliul local al comunei BĂTRÂNA 

Judeţul Hunedoara 
 

Examinand referatul de aprobare cu nr.21/06.02.2020 a primarului Comunei Bătrana ,d-l 
Herciu Radu,prin care se propune reactualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al 
comunei  Bătrana 

Analizand proiectul de hotarare cu nr.7/06.02.2020 prin care se propune reactualizarea 
Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al comunei  Bătrana initiat de primarul comunei 
Batrana,dl Herciu Radu 

Avand in vedere referatul de specialitate cu nr.24/12.02.2020 emis de compartimentul 
financiar contabil juridic precum si avizul favorabil cu nr.196/24.02.2020 al comisiei de 
specialitate din cadul Consiliului Local Batrana 

În conformitate cu  dispoziţiile  art. 6 alin. 2,art.8 si art.10 alin 1  din Metodologia de 
elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză 
şi acoperire a riscurilor,aprobate prin Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor  nr. 
132/2007; 

Avand in vedere prevederile HG nr.557/2016 privind managementul tipurilor de risc. 
Tinand cont de prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in 

administratia publica; 
In temeiul prevederilor  art. 129 alin .2. lit. „d” coroborat cu alin .7. lit.”h”  , art.139 alin. 

1 şi art. 196 alin. 1 , lit. „a” din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ. 
 

H O T A  R A S T E : 
 

Art.1- Reactualizează Panul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor , al comunei Bătrana , 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta  hotărâre. 

Art.2 Hotărârea nr.6/2019 a Consiliului Local Bătrana se modifică corespunzător 
     Art. 3- Prezenta hotărâre se comunică: 
 Instituţiei Prefectului  Judeţului Hunedoara 
 Primarului comunei Bătrâna  
 Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă 
 Inspectoratului  pentru Situaţii de Urgenţă  

 
Bătrâna la 24 februarie 2020   

 
    PRESEDINTE DE SEDINTA                                                CONTRASEMNEAZA  
         Ruginescu Costica                                                             SECRETAR GENERAL 



 
 
Hotarare adoptata in sedinta ordinra din data de 24 februarie 2020 prin sistemul de vot deschis cu 
urmatoarele voturi: 
Total consilieri locali:9 
Prezenti: 8 
Pentru: 8 
Impotriva: 0 
Abtineri: 0 
                                       
  
 


