
      JUDEŢUL CONSTANTA
COMUNA MERENI
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR. 36 / 27.05.2022

privind aprobarea planului de analiza si acoperire a riscurilor din comuna Mereni, judetul
Constanta pe anul 2022

Având în vedere:
-Proiect de  hotarare nr. 3169 / 20.05.2022  initiat  de catre domnul Dumitru Gurita, primarul
comunei Mereni, judetul Constanta;
-Raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 inregistrat la Primaria  comunei Mereni
sub nr. 3308 / 27.05.2022;
-Raportul de avizare al Comisiei  de specialitate nr. 2  inregistrat la  Primaria comunei Mereni
sub nr. 3317 / 27.05.2022;
-Raportul de avizare al Comisiei de specailitate nr. 3 inregistrat la Primaria comunei Mereni sub
nr. 3328 / 27.05.2022;
   - Referatul de aprobare al Primarului comunei Mereni in calitatea sa de initiator inregistrat
sub nr. 3170  din 20.05.2022  intocmit in conformitate cu prevederile art. 136, alin. (8), lit. a)
din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, in
calitate de initiator , coroborat cu prevederile art. 240 din acelasi act normativ;

- Raportul de specialitate al domnului Ghiordunescu Ion in calitate de reprezentant al SVSU
inregistrat sub nr.  3171  din 20.05.2022;

-Planul de analiza si acoperire a riscurilor din comuna Mereni, judetul Constanta pe anul 2022;
-Prevederile art. 2, art. 32, art. 120, alin. (1) si alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata;
-Prevederile art. 10, pct. 3 din Carta europeana a autonomiei locale adoptata la Strasbourg la
data de 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199 / 1997;
-Prevederile art. 7, alin. (2) din Codul civil al Romaniei, adoptat prin Legea nr. 287 / 2009,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Prevederile art. 4, alin. (2), art. 13, lit. a) din Legea nr. 307 / 2006 privind apararea impotriva
incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Prevederile  art.  6,  alin.  (1)  si  alin.  (2) din  Ordinul  nr.  132  /  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;
-Prevederile art. 10, lit. d) din legea nr. 481 / 2004 privind protectia civila, republicata,  cu
modificarile si completarile ulterioare;
-Prevederile legii nr. 52 / 2003 privind transparenta decizionala cu privire la elaborarea
actelor normative, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129,alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (3), lit. e), alin.
(7), lit. h), art. 136, alin. (1) – (3) , art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) , art. 197, alin.
(1),
alin. (2), alin. (4), alin. (5), art. 198, alin. (1) si art. 199, alin. (1) si alin. (2), art. 240 din
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si
completarile ulterioare;

CONSILIUL   LOCAL    AL   COMUNEI    MERENI    HOTARASTE:

ART. 1.Aprobarea Planului de analiza si  acoperire a riscurilor din comuna Mereni,
judetul Constanta pentru anul 2022 , conform anexei nr. 1 care face parte integranta din



prezenta  hotarare.
ART. 2- Prezenta  hotarare  poate  fi  atacata in  conditiile  Legii  nr.  554  /  2004,  cu

modificarile si completarile ulterioare.

ART. 3- Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul
comunei Mereni prin intermediul compartimentului de specialitate.

ART. 4 -Secretarul general al U.A.T. Mereni va comunica prezenta hotarare Institutiei
Prefectului – Judetul Constanta,in vederea exercitarii controlului de legalitate si
compartimentelor urbanism si contabilitate.

Prezenta   hotarare  a  fost  adoptata   cu  un  numar  de  11  voturi  pentru,  0  voturi
impotriva si 0 abtineri. La aceasta sedinta  au participat un numar de  11 consilieri locali din
cei 11 consilieri locali in functie.
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