
 
JUDETUL HUNEDOARA 

ORASUL HATEG 

PRIMAR 

 
Proiect de hotărâre nr. 29/2023 

privind aprobarea Planului, actualizat, de analiză şi acoperire a riscurilor, al oraşului 
Haţeg 

 
Primarul oraşului Haţeg, judeţul Hunedoara, în temeiul art. 136 alin. (1)-(2) din 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare;    

Examinand referatul de aprobare al primarului orasului Hateg nr. 2276/29 din 
30.10.2023, prin care se propune  aprobarea planului, actualizat, de analiză şi acoperire a 
riscurilor, al oraşului Haţeg; 
 În conformitate cu art. 5 alin. (1), art. 10 lit. d), art. 25 lit. b) din Legea protecţei civile 
nr. 481/2004, republicată, a protecţiei civile cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 
13 alin. (1), art. 14 alin. (1) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu 
modificările şi completările ulterioare; ale art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența 
decizională în administrația publică, cu modificările şi completările ulterioare și ale Hotărârii 
Guvernului nr. 831/2022 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; 

În temeiul dispoziţiilor art. 6 alin. 1 din Metodologia de elaborare a Planului de analiză 
şi acoperire a riscurilor, aprobata prin Ordinul Ministerului Administraţiei şi Internelor nr. 
132/2007, ale art. 129 alin. (2) lit.d), alin. (7) lit. h), art. 139 alin. (1), art. 140 alin. (1), art.196 
alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(2), alin. (4)-(5), art. 198 alin. (1)-(2), art. 243 alin. (1) din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂȘTE : 
      

Art. 1 Se aprobă Planul actualizat de analiză şi acoperire a riscurilor, al oraşului Haţeg, 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 2 Prezenta hotărâre va fi dusa la îndeplinire de compartimentul protecţie civilă din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului si Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă. 
Art. 3 Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanţa competentă, în teremenele şi condiţiile 
prevăzute de legislaţia în vigoare. 
Art. 4  Prezenta se publică în Monitorul oficial local, pe site-ul www.primariehateg.ro si la 
panourile de afişaj şi se comunică, în condiţiile legii: Instituţiei  Prefectului judeţului 
Hunedoara, Primarului oraşului Haţeg, Compartimentului administraţie publică locală, 
Serviciului Public pentru Situaţii de Urgenţă, Comprtimentului protecţie civilă şi prin 
intermediul acestuia tuturor structurilor, instituţiilor şi persoanelor interesate. 
 
 
 
  Haţeg,   30 ianuarie 2023 
 

INIŢIATOR, 
Primar, 

Adrian Emilian Puşcaș 


