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HOTĂRÂREA NR. 213 

din 29 iulie 2021
privind aprobarea noului Plan de Analiză şi Acoperire 

a Riscurilor al Municipiului Zalău, actualizat

Consiliul Local al Municipiului Zalău;
Având în vedere:

- Referatul nr. 47394 din 08.07.2021 al primarului municipiului Zalău;
- Raportul de specialitate nr. 49327 din 16.07.2021 al Direcţiei resurse umane, monitorizare unităţi 

de învăţământ, CFG - Serviciul resurse umane, salarizare. Protecţie civilă la proiectul de hotărâre privind 
aprobarea noului Plan de Analiză şi Acoperire a Riscurilor al Municipiului Zalău, actualizat;

- Avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Mimicipiului Zalău;
Schema cu Riscurile Teritoriale a judeţului Sălaj 2021” cu nr. 4203841 din 20.05.2021 a

Inspectoratului General Pentru Situaţii de Urgenţă ”Porolissum” al Judeţului Sălaj;
- Prevederile art. 4, alin.(l), (2) şi (4) din Legea nr. 307/2006, republicată - privind apărarea 

împotriva incendiilor şi ale art. 6 alin. (2) din Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 132/2007 
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 conformitate cu prevederile art. 155 alin (5) lit. b), art. 139 lit. i) şi ale art. 196 alin. (1) lit. a) 
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂŞTE:
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Art.l Se aprobă noul Plan de Analiză şi Acoperire a Riscurilor al Municipiul Zalău, actualizat 
conform Anexei nr.l care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. La data adoptării prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr. 248/23.07.2020 
privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe raza municipiului Zalău.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Zalău, 
Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă şi Serviciul resurse umane, salarizare 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului Judeţul Sălaj
- Primarul Municipiului Zalău
- Direcţia administraţie publică
- Membrii Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă
- Direcţia resurse umane, monitorizare unităţi de învăţământ, CFG - Serviciul resurse umane, 
salarizare
- Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Porolissum” Sălaj

CONTRASEMNEAZĂ: 

SECRETAR GENERAL, 
Fazacaş Marina Bianca
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