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HOTĂRÂREA NR. 167 
Din 27 Decembrie 2016 

privind aprobarea planului de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul oraşului Buftea 

Consiliul local al oraşului Buftea, 
Având în vedere: 

• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, primarul oraşului Buftea; 
• Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Protecţie Civilă din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului, prin care se propune aprobarea planului de analiză 
şi acoperire a riscurilor la nivelul oraşului Buftea; 

• Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local; 
În conformitate cu prevederile art. 4, art.13 lit.a) din Legea nr. 307/2006 privind 

apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului M.A.I 
nr. 132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de analiză, acoperire 
a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi ale art. 5 
alin. (1) din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările 

ulterioare şi ale art. 36 alin. (2) lit. d) alin. (6) lit. a) pct. 8 din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 45, alin. (1) art.115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. - Se aprobă planul de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul oraşului 
Buftea, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea 
orice alte prevederi contrare. 

Art.3. - Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia, primarului, serviciilor de 
specialitate, în vederea aducerii la îndeplinire şi Instituţiei Prefectului judeţului Ilfov. 

PREŞEDINTE D 

STANCIU TĂ 

Contrasemnează, 

SECRETAR, 
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