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Hotărâre   

pentru aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor din zona de 
competență a Comitetului local pentru situații de urgență al orașului Pogoanele 

 
Consiliul local al orașului Pogoanele, județul Buzău; 
Având în vedere : 

- Raportul compartimentului de Protecție civilă, inspector Bădulescu Laura Daniela, 
înregistrat sub nr. 30013/14.12.2022 prin care propune aprobarea Planului de analiză și 
acoperire a riscurilor din zona de competență a Comitetului local pentru situații de urgență al 
orașului Pogoanele. 
- Prevederile Ordinului MAI nr. 132/2017 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare 

a Planului de analiză și acoperire a riscurilor și a Structurii-cadru a Planului de analiză  și 
acoperire a riscurilor. 
- Referatul de aprobare pe proiectul de hotărâre al primarului orașului Pogoanele,  

înregistrat sub nr. 30014/14.12.2022. 
- Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local. 

       -      Prevederile Legii nr. 25/ 2003 privind transparența decizională în administrația publică, 
republicată. 

În temeiul art. 129, alin 2, lit. ”c”, alin 6, lit. „c”, art.139, alin 3, lit. „e” , coroborat cu 
art. 5, lit. „”c, art. 196, alin 1, lit. „a” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂȘTE 

 
Art.1. Se aprobă Planul de analiză și acoperire a riscurilor din zona de competență a 

Comitetului local pentru situații de urgență al orașului Pogoanele, conform anexei parte 
integrantă din prezenta. 

        Art.2. Secretarul general al orașului Pogoanele va comunica prezenta hotărâre  
persoanelor și instituțiilor interesate, hotărârea urmând a fi publicată pe site-ul Unității 
Administrativ Pogoanele în linkul https://www.primariepogoanele.ro/monitorul-oficial-local/                                   
                      
                    Președinte de ședință,                                  Contrasemnează Secretar General, 
                    Consilier Valeriu Vasile                                             Valentino Adrian Cotruță 
 
Nr.  98 / 20.12.2022 
Aceasta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al orașului Pogoanele, în ședința din data 
de 20 decembrie 2022, cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu un număr de 15 voturi „pentru”, 0 „abţineri” si 0 voturi 
“împotriva”,  din numărul total de 15 consilieri în funcţie și 15 consilieri prezenţi la şedinţă. 


