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H O T A R A R E                                           

privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor în domeniul 

situațiilor de urgență, la nivelul comunei  BAIA 
 
Consiliul local al comunei Baia, judetul Suceava,ava nd in vedere: 
  -     referatul de aprobare al  primarului comunei Baia, î nregistrat sub nr. 2385 din 
25.03.2021; 
  -     raportul  prezentat de  Compartimentul privind  protectia mediului si situatii de 
urgenta,  î nregistrat sub nr. 2425 din 26.03.2021; 
-     Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Baia nr.2539 din 
31.03.2021 
Analiza nd temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
-     prevederile  art. 4 s i art. 13 lit. a  din  Legea nr. 307/2006 privind apa rarea î mpotriva 
incendiilor  modificata si completata, 
 - prevederile  art. 5 alin.(1)  din Legea nr.481/2004 privind protect ia civila, republicata, 
cu modifica rile si completa rile ulterioare, 
  - prevederile  art. 6 alin.(1)  din  Ordinului M.A.I. Nr. 132 din 29 ianuarie 2007 pentru 
aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiza  s i acoperire a riscurilor s i a 
Structurii-cadru a Planului de analiza  s i acoperire a riscurilor,   
           In temeiul art.129 alin.2 lit.a) art.139 alin.(1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrative , cu modifica rile s i completa rile ulterioare; 
 

H O T A R A S T E: 

Art. 1.  Se aproba Planul de analiza  si acoperire a riscurilor in domeniul situat iilor de 
urgent a  la nivelul comunei Baia  , judet ul Suceava, conform Anexei care face parte 
integranta  din prezenta hota ra re. 
Art. 2. Orice prevedere contrara   se abroga  
Art. 3. Prezenta hota ra re se comunica : 
  - Institutia Prefectului - Suceava 
  - Primarului comunei  Baia 
  - I.S.U. „SUCEAVA” . 
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