ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperirea Riscurilor al
Judeţului Ilfov pe anul 2009
Consiliul Judeţean Ilfov;
Având în vedere:
-

Expunerea de motive a Preşedintelui şi Vicepreşedinţilor
Consiliului
Judeţean
Ilfov,
înregistrată
cu
nr.
........../...............2009

-

Raportul direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean
Ilfov nr. ........../...............2009;

- Raportul de avizare al Comisiei de administraţie publică locală,
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi
libertăţilor cetăţeneşti;
-

Raportul de avizare al Comisiei de organizare şi dezvoltare
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, arhitectură şi
administrarea domeniului public şi privat al judeţului;

- Raportul de avizare al Comisiei de buget, finanţe, bănci,
prognoze şi studii economice;
- Raportul de avizare al Comisiei de servicii publice, sociale,
comerţ, privatizare şi integrare eurpeană
În conformitate cu art. 91 alin. (1) lit b) si f) si alin. (3) lit d) din Legea
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi
completările ulterioare .
Ţinând cont de prevederile Legii nr. 481/2004 privind Protecţia Civilă
în România precum şi de prevederile Ordinului M.A.I nr. 132/2007 pentru
aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de Analiză şi Acoperire a
Riscurilor şi a Structurii cadru a Planului de Analiză şi Acoperire a
Riscurilor.
În temeiul prevederilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare .

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1.
Se aprobă Planul de Analiză şi Acoperirea Riscurilor al
judeţului Ilfov pe anul 2009, potrivit anexei ce face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 2.
Autorităţile şi instituţiile publice, persoanele fizice şi
juridice sunt obligate să ia măsurile necesare pentru apărarea împotriva
incendiilor, prevenirea şi după caz, gestionarea situaţiilor de urgenţă, în
condiţiile legii.
Art.3. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov să
semneze documentul menţionat la art.1.
Art. 4.
Direcţiile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean
Ilfov precum şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Codrii Vlăsiei”
Ilfov vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
PREŞEDINTE,
Cristache Rădulescu
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Monica Trandafir

Nr. .........
Din ………2009

