ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL LOCAL ROMANU
Adresa str.Sfatului nr.10 Tel/fax 0239697142
E-mail: primariaromanu@ymail.com web:primariaromanu.ro

H O T A R A R E A NR.54
Din 29 Noiembrie 2013

Privind: aprobarea Planului de măsuri pentru perioada sărbătorilor de iarnă 2013 - 2014
Avănd în vedere: Informarea d-lui primar pentru măsurile care trebuiesc intreprinse cu ocazia sărbătorilor de iarnă:
Avizele comisiilor de specialitate;
In baza Legii nr.333/2003 modificată ulterior,privind paza obiectivelor,bunurilor,valorilor şi protecţia
persoanelor şi a HG nr.301/2012 privind Normele metodologice de aplicare a legii;
In baza OUG nr.88din 2001 privind înfiinţarea,organizarea şi funcţionarea serviciilor comunitare pentru
situaţii de urgenţă;
In baza Instrucţiunilor nr.9/2013 ale Ministrului de interne privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică a unităţilor ce fac obiectul Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor,bunurilor,valorilor şi protecpersoanelor
In baza Legii nr.307din 2006,art.4,privind apărarea împotriva incendiilor şi a OMAI nr.132 din 2007,
art.6 privind Planul de analiză şi acoperire a riscurilor;
In baza HGR nr.1040 din 2006 si OMAI nr.1184 din 2006 privind Planul pentru asigurarea resurselor
umane,materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă;
In conformitate cu art.36,pct.1,2 lit.a,d,pct.4 lit.e,pct.6 lit.a,alin. 8,9 şi 15 din Legea nr.215/2001
republicată si modificată ulterior;
In temeiul art.45 ,pct.a din Legea nr.215 din 2001 republicata si modificata ulterior privind administraţia publică locală;

HOTARASTE:

Art.1. Se aprobă Planul de măsuri pentru perioada sărbătorilor de iarnă 2013 – 2014 la nivelul comunei
Romanu,judetul Brăila.
Art.2. D-ul primar Vasilache Dumitru, va aduce la îndeplinire prezenta hotărăre.
Art.4. D-ul secretar de comună va populariza prin orice mijloace de informare persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă,
Şişu Dumitru

Contrasemneaza,
Secretar comună,
Zainea Cristian George

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
COMUNA ROMANU
Adresa str.Sfatului nr.10 Tel/fax 0239697142
E-mail: primariaromanu@ymail.com web:primariaromanu.ro

P R O I E C T DE H O T A R A R E
Din 29 Noiembrie 2013

Privind: aprobarea Planului de măsuri pentru perioada sărbătorilor de iarnă 2013 - 2014
Avănd în vedere: Informarea d-lui primar pentru măsurile care trebuiesc intreprinse cu ocazia sărbătorilor de iarnă:
In baza Legii nr.333/2003 modificată ulterior,privind paza obiectivelor,bunurilor,valorilor şi protecţia
persoanelor şi a HG nr.301/2012 privind Normele metodologice de aplicare a legii;
In baza OUG nr.88din 2001 privind înfiinţarea,organizarea şi funcţionarea serviciilor comunitare pentru
situaţii de urgenţă;
In baza Instrucţiunilor nr.9/2013 ale Ministrului de interne privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică a unităţilor ce fac obiectul Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor,bunurilor,valorilor şi protecpersoanelor
In baza Legii nr.307din 2006,art.4,privind apărarea împotriva incendiilor şi a OMAI nr.132 din 2007,
art.6 privind Planul de analiză şi acoperire a riscurilor;
In baza HGR nr.1040 din 2006 si OMAI nr.1184 din 2006 privind Planul pentru asigurarea resurselor
umane,materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă;
In conformitate cu art.36,pct.1,2 lit.a,d,pct.4 lit.e,pct.6 lit.a,alin. 8,9 şi 15 din Legea nr.215/2001
republicată si modificată ulterior;
In temeiul art.45 ,pct.a din Legea nr.215 din 2001 republicata si modificata ulterior privind administraţia publică locală;

HOTARASTE:

Art.1. Se aprobă Planul de măsuri pentru perioada sărbătorilor de iarnă 2013 – 2014 la nivelul comunei
Romanu,judetul Brăila.
Art.2. D-ul primar Vasilache Dumitru, va aduce la îndeplinire prezenta hotărăre.
Art.4. D-ul secretar de comună va populariza prin orice mijloace de informare persoanelor interesate.

PRIMAR,
VASILACHE DUMITRU

