
_______________________________________________________________________________________ 
Str. Tudor Vladimirescu nr. 70, e-mail:primaria@primariablajel.ro, Telefon: 0269 851101, fax: 0269 851100 

 

JUDETUL SIBIU 
COMUNA BLAJEL 

CONSILIUL LOCAL 
___________________________________________ 

HOTĂRÂRE 
privind actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor in comuna Blajel  

 
Consiliul Local al comunei Blăjel, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 martie 2021, 

Văzând referatul de aprobare al proiectului de hotarare, inregistrat sub nr. 1183/22.03.2021 initiat de 
primarul comunei Blajel, inscris la pozitia 3 a Ordinii de zi, prin care se solicita actualizarea PAAR 

Avand in vedere raportul nr. 1257 din 29 martie 2021 al SVSU, ca si compartiment de resort, si avizul 
comun al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Blajel din data de 29 martie 2021 prin care 
se propune adoptarea hotararii, 

În conformitate cu prevederile art. 80 – 83  din legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată şi actualizată, ale art. 4, art. 13 lit „a” din Legea nr. 307/2006 
privind apararea impotriva incendiilor, art. 5 alin (1), art. 10 lit. „d” din Legea nr. 481/2004 privind protectia 
civila, având ca reper art. 6 alin (1) din Anexa nr. 1 a ORD 132/29.01.2007, 

Data fiind HCL nr. 23/22.03.2016, privind actualizarea PAAR, ale caror prevederi se mentin aplicabile,  
  În temeiul dispozițiilor art. 129 alin (1), coroborat cu alin (7) lit. „h” din OUG nr. 59/2019 privind Codul 
administrativ, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art.1. Se aproba actualizarea „Planului de analiza si acoperire a riscurilor in Comuna Blajel”, avand 

continutul prevazut in anexa prezentei hotarari, parte integrata din aceasta. 
 
Art.2. Responsabilitatea ducerii de indeplinire a prezentei hotarari, revine Comitetului Local pentru 

Situatii de Urgenta al comunei Blajel 
 
Art. 3 Secretarul comunei Blăjel are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri Primarului, 

Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, SVSU, ISU al jud. Sibiu şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea 
acesteia pe pagina de internet www.primariablajel.ro 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,        CONTRASEMNEAZA 
Nistor Ionut Gheorghe                   Secretar general  
                               Ghiorghe Ioana 
 
 
 
 
 
 
Nr. 17/2021 
Prezenţi la şedinţă: 11 consilieri 
Adoptată în şedinţa ordinara din data de 30 martie 2021 
Cu un număr de 11 voturi „pentru” din numărul total de 11 consilieri in functie  


