
           R O M Â N I A                                                        
JUDEłUL HUNEDOARA                      
   MUNICIPIUL BRAD                                                                                                    
    CONSILIUL LOCAL     
       
     

H O T Ă R Â R E A  NR.40/2011* 
privind  reactualizarea Planului de analiză şi acoperire a  

riscurilor ( PAAR)  în municipiul Brad 
 

 
Consiliul local al municipiului Brad, judeŃul Hunedoara. 

 Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a  Primarului municipiului Brad prin care se 
propune reactualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor ( PAAR) în municipiul Brad 
pentru a crea un cadru unitar şi coerent de acŃiune pentru prevenirea şi gestionarea riscurilor 
generatoare de situaŃii de urgenŃă.   

łinând cont de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului municipiului Brad, precum şi de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local 
al municipiului Brad.    
 În conformitate cu prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu 
modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 481/2004 privind ProtecŃia Civilă, republicată şi a 
Ordinului nr. 132/2007 al Ministrului AdministraŃiei şi Internelor 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. 36 alin. 6 lit ,,a” pct. 8 şi 45 din Legea administraŃiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 
 

Art.1 - Se aprobă reactualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor ( PAAR) în 
municipiul Brad, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.    
 Art.2 - Prezenta hotărâre se comunică: 

- InstituŃiei Prefectului JudeŃului Hunedoara 
- Primarului municipiului Brad  
- Inspectoratului pentru SituaŃii de UrgenŃă ,,Iancu de Hunedoara”   
- Inspectorului de protecŃie civilă din cadrul Primăriei Brad 

 
  BRAD, 30.03.2011                             
                                        
               

PREŞEDINTE  DE ŞEDINłĂ            CONTRASEMNEAZĂ 
                               

                  SECRETAR 
    Radovici Teofil Emilian 
                 Epure Agnes 
 
 
 
 
 
      
 
* sistemul de vot : deschis    
cvorumul obŃinut: 16 voturi ,,pentru” , 1 abŃinere ( Benea Răpcău AncuŃa) 


