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ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 
comuna  BĂNIA 

CONSILIUL LOCAL 
 

 
 
 

HOTĂRÂRE  
 

privind actualizarea Planului de Analiză şi Acoperire a 
 Riscurilor la nivelul comunei Bănia  

 
Consiliul Local al comunei Bania întrunit in şedinţa ordinară; 
Văzând Planul de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul comunei Bănia, actualizat, propus de 

primarul comunei, expunerea de motive, raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei, 
precum si raportul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local al comunei Bania, 

Având în vedere  prevederile art. 4 şi art. 13 lit. “a” din Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind 
apararea impotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;  

Văzând şi  Metodologia de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor aprobată prin 
Ordinul  M.A.I. nr. 132 din 29 ianuarie 2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiza 
si acoperire a riscurilor si a Structurii-cadru a Planului de analiza si acoperire a riscurilor 

În baza prevederilor art. 36 al. (2) lit.,,d”; al. (6) lit. „a” pct. 8, art. 45  şi art. 115 al.(1) lit. „b” din 
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată în anul 2007, cu modificările și completările 
ulterioare,   

HOTARĂŞTE 
 

Art. 1. (1) Se aprobă Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor la nivelul comunei BĂNIA, 
actualizat pe anul 2o11, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

(2) Planul prevăzut la al.(1) se actualizează anual.  
Art. 2 -  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului Local al 

comunei Bănia nr. 13 din data de 28.02.2010 privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor 
la nivelul comunei Bănia.  

Art. 3 - Prezenta hotărâre, se va  comunica primarului comunei Bănia, Instituţiei Prefectului  
judeţului Caraş-Severin, Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Bănia şi Inspectoratului Judeţean 
pentru Situaţii de Urgenţă  “Semenicul” Caraş-Severin.  
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