
  

ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
BODESTI 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului de apărare în cazul producerii unei situaţii de urgenţă 
specifice provocate de cutremure şi/ sau alunecări de teren 

 
 Consiliul local al comunei Bodești, județul Neamț; 
           Având în vedere: 
- expunerea de motive a primarului comunei Bodești nr.2892 din 23.05.2019, cu privire la 
aprobarea Planului de apărare în cazul producerii unei situaţii de urgenţă specifice provocate de 
cutremure şi/sau alunecări de teren ; 
- raportul de specialitate nr. 2893 din 23.05.2019, al Şefului S.V.S.U.,cu privire la susţinerea 
proiectului de hotărâre ; 
- rapoartele de avizare alr comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Bodești; 
- prevederile art. 7 alin.(3), art.8 alin.(1), art.10 alin.(4), art.15 , art.29 alin.(4) lit.c) şi art.48 
alin.(1) din Ordinul comun al Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 1.160 din 30.01.2006 şi al 
Ministerului Tansportului, Construcţiilor şi Turismului nr.1.995 din 18.11.2005, Ordin pentru 
aprobarea Regulamentului privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice riscului 
la cutremure şi/sau alunecări de teren ; 
- prevederile art.5 şi art.8 Legii nr.481/2004, privind protecţia civilă, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare ; 
- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.21/2004, privind Sistemul Naţional de 
Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea 
nr. 15/2005 ; 
- Hotărârea Guvernului nr.547/2005, pentru aprobarea Strategiei Naţionale de Protecţie Civilă; 
- prevederile art.36 alin.(2) lit.d), coroborat cu alin.(6) lit.a) pct.8 din Legea nr.215/2001, 
privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare ; 
- prevederile art.8, art.42 alin.(4), art.43 şi art.80 - art.85 din Legea nr. 24/2000, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare ; 
 În temeiul art.45 (1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001, privind administraţia 
publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare: 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art. 1. Se aprobă Planul local de apărare în cazul producerii unei situaţii de urgenţă specifice 
provocate de cutremure şi/sau alunecări de teren al Comunei Bodești, conform anexei nr. 1 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 2. Secretarul comunei Bodești va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităților și 
persoanelor interesate. 

 
Nr. 29 din 30.05.2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 12 voturi pentru; 0 voturi contra; 1 abţineri.  
La ședință au fost prezenți 13 consilieri din numărul de 13 consilieri în funcție. 
 

Preşedinte de şedință, 
Busuioc Elena 

Contrasemnat  pentru legalitate, 
Secretar, 

Bostan Ionel 



  

 


