
 
 

 
HOTĂRÂREA NR.15 

privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor din Municipiul Mangalia 

 

Consiliul Local Mangalia, întrunit în ședința ordinară din data de 29.03.2021, 

 Având în vedere: 

• Proiectul de hotărâre nr.8/20.01.2021 inițiat de Primarul Municipiului Mangalia și aprobat de membrii 

Consiliului Local Mangalia; 

• Referatul de aprobarea al proiectului de hotărâre înregistrat cu nr.4239/20.01.2021; 

• Raportul de specialitate al Direcției Gospodărire Urbană și Servicii de Utilități Publice din cadrul 

aparatului de specialitate al Primăriei Municipiului Mangalia, înregistrat cu nr.R4239/27.01.2021; 

• Prevederile H.C.L. nr.56/27.03.2020 privind reactualizarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscu-

rilor și a Schemei de Înștiințare, Avertizare și Alarmare pentru Municipiul Mangalia;   

• Prevederile Ordinului M.A.I. nr.132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de 

analiză și acoperire a riscurilor și a Structurii – cadru a Planului de analiză și acoperire a riscurilor; 

• Prevederile Legii nr.307/2006 privind aprobarea împotriva incendiilor, republicată cu modificările și 

completările ulterioare; 

• Prevederile Legii nr.481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

• Prevederile H.G nr.1492/2004 privind principiile de organizare, funcționare și atribuțiile serviciilor 

de urgență profesioniste, cu modificările și completările ulterioare; 

• Prevederile Ordinului M.A.I. nr.1259/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și 

asigurarea activității de înștiințare, avertizare, prealarmare și alarmare în situații de protecție civilă, cu 

modificările și completările ulterioare; 

• Prevederile Ordinului M.A.I. nr.886/2005 pentru aprobarea Normelor tehnice privind sistemul națio-

nal integrat de înștiințare, avertizare și alarmare a populației; 

• Rapoartele Comisiei Economice, Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie, Comisiei Soci-

ale, Sănătate, Culte și Învățământ și al Comisiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică din cadrul 

Consiliului Local Mangalia; 

În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.d), alin.(7) lit.h),  art.139 alin(1), art.196 alin.(1), lit.a), 

art.240 și  art.243 alin.(1) lit.a) prin O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1 Se aprobă Planul de analiză și acoperire a riscurilor din Municipiul Mangalia, conform anexei, 

care constituie parte integrantă a prezentului act administrativ. 

 

Art.2 Secretarul General al Municipiului Mangalia va comunica prezenta hotărâre direcțiilor și serviciilor 

de specialitate în vederea ducerii la îndeplinire, Primarului Municipiului Mangalia, Instituției Prefectului – 

Județul Constanța pentru controlul și verificarea legalității, și o va afișa în locuri publice pentru a fi adusă la 

cunoștința cetățenilor municipiului. 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 19 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 voturi 

”abținere”, din nr. de 19 consilieri prezenți la ședință și un nr. de 19 consilieri locali în funcție. 
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PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

ANGELESCU DRAGOȘ 

Contrasemnează 
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