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   HOT RÂREA NR. 11 

                                                                     din 28.02.2017                                                                                                              
    privind actualizarea Planului de analiz   şi acoperire a riscurilor din oraşul Şimleu Silvaniei 
 
 

Consiliul Local al oraşului Şimleu Silvaniei, judeţul Sălaj, întrunit în şedinţă publică în data de  
28 februarie 2017; 
 Având în vedere Expunerea de motive nr. 2319/2017 a Primarului oraşului Șimleu Silvaniei, 
Raportul de specialitate nr. 2320/2017 al Compartimentului situații de urgență şi Avizul Comisiei 
juridice şi de disciplină, administraţie publică locală, apărarea ordinii şi liniştii publice, respectarea 
drepturilor omului, culte şi problemele minorităţilor a Consiliului Local; 
 În baza prevederilor art. 10 lit. d şi art. 25 din Legea nr.481/2004 privind protecţia civilă, 
republicată,  cu modificările şi completările ulterioare, 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 şi ale art. 36 alin. 2 lit. d, alin. 6 lit. a pct. 8 din Legea nr. 215/2001; 
 În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

 

        HOT R ŞTE:  
 

 Art.1. Se aprobă actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor din oraşul Şimleu 
Silvaniei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr. 
117 din 21.12.2015. 
          Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul oraşului Şimleu 
Silvaniei, Compartimentul pentru situaţii de urgenţă, Administratorul public şi Biroul administrativ-
gospodăresc. 
 Art.4. Prezenta hotărâre poate fi atacată la Tribunalul Sălaj în conformitate cu prevederile 
Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.  
           Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu: 

-Primarul oraşului Șimleu Silvaniei;   
-Prefectul Judeţului Sălaj; 
-Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Porolissum” al judeţului Sălaj; 
-Compartimentul pentru situaţii de urgenţă; 
-Biroul administrativ-gospodăresc; 

                      -dosar hotărâri. 
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