
 
ROMANIA  
JUDETUL      BACAU   
CONSILIUL            LOCAL         AL    COMUNEI  LIVEZI   
 
                                         H O T A R Â R E  
 
                                                Nr.  16   din 27.04.2018                    
 
    Privind    aprobarea Planului  de Analiză  și Acoperire a  Riscurilor  în 
comuna Livezi , județul Bacău (Ediția  6/2018) . 
   
   Consiliul Local  al comunei  Livezi , județul Bacău  întrunit în  sedință  ordinară  
in data de     27.04.2018    ;    
                         In temeiul  Expunerii de motive  nr.   2216     din    23.04.2018   a Primarului 
comunei Livezi , judetul Bacau  , d-nul  Ichim  Sorin  ; 
                         In baza   raportului compartimentului de specialitate  intocmit de d-nul ing. 
Ionita  Corneliu  , Sef SVSU    comuna   Livezi  , nr.  2215     din      23.04.2018   ; 
                          In baza rapoartelor  comisiilor  de specialitate  din cadrul Consiliului local al 
comunei Livezi, județul  Bacău   ;  
                          Avand  in vedere   art. 14 , alin.(2)  din H.G. nr. 1492 /2004  si art.  13  , lit. “a”  
din Legea  nr. 307 2006  privind   apararea  impotriva incendiilor  si OMAI  nr. 132 /29.01.2007 ; 
                          In temeiul   art. 36   alin .(6)  , lit. “a,” , pct.”1” ,   alin.(8)  ,     art. 45   alin (1)   ,    
precum si    art.115, alin.  (1),   lit. «  b »     din Legea Administratiei Publice Locale , nr. 215 din 
23. 04.2001 , modificata  si completata .  
 
                               
                                                       H O T A R A S T E : 
 
                                   
                      Art.  1 . Consiliul  local  al comunei  Livezi , județul  Bacău   aproba Planul 
de Analiză  și Acoperire a  Riscurilor  în comuna Livezi , județul Bacău (Ediția  6/2018) 
, care  cuprinde  riscurile  potențiale  identificate la nivelul comunei Livezi , măsurile , resursele 
necesare  pentru  managementul  riscurilor respective   , plan care  este  anexat  la prezenta 
Hotarare .    
 
 
                                Art.2.  Hotararea  adoptata   va fi comunicata Institutiei Prefectului , judetul 
Bacau    , Inspectoratului   judetean  pentru  situatii  de urgenta  Bacau   si Primarului  comunei  
Livezi .  
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Hotararea  a fost  adoptata  cu cvorumul necesar ,  unanimitate     de voturi ,  14     consilieri  
prezenti  din 15 consilieri   alesi  si validati    ,    14     voturi  pentru  . 
  

 


