
                    

 
                                    R O M Â N I A  

    CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LĂCUSTENI 
  Comuna Lăcusteni, tel., fax 0250840815 
 

 

                              HOTARAREA NR. 15/2014 
 
                          Privitor la: aprobarea „Planului de apărare la cutremure şi /sau alunecări de 
teren” al comunei Lăcusteni, judeţul Vâlcea. 
 
          Consiliul Local al comunei Lăcusteni întrunit in şedinţă ordinara din data de 30.05.2014 la 
care participa un nr. de 11 consilieri din totalul de 11 consilieri in funcţie; 
           Văzând ca prin votul majorităţii a fost ales preşedinte de şedinţă d-nul consilier RADA 
IOAN,  pentru o perioada de 3 luni; 
           Având în vedere expunerea de motive prezentată de d-nul. PUCHIN MARIN, primar al 
comunei Lăcusteni; 
             Văzând referatul  nr. 1509/27.05.2014, al şefului  S .V.S.U. Lăcusteni, privitor la aprobarea 
„Planului de apărare la cutremure şi /sau alunecări de teren” al comunei Lăcusteni, judeţul Vâlcea;  
           Ţinând seama de avizul dat de comisia de  specialitate a Consiliului Local al comunei 
Lăcusteni prin care se propune admiterea proiectului de hotărâre ; 
           Văzând raportul nr. 1514/27.05.2014, de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre întocmit 
de secretarul comunei Lăcusteni ; 
            În conformitate cu prevederile art.7, art. 8 alin. (1) şi art. 10 alin. (3) din Ordinul comun al 
M.T.C.T. şi M.A.I.  nr. 1995/2005 şi 1160/2006 , pentru aprobarea Regulamentului privind 
prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenta specifice riscului la cutremure şi/sau alunecări de teren, 
coroborate cu art. 36  alin. (6) lit a) pct. 8, din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, 
cu modificările şi completările ulterioare . 
            In baza art. 115 (1) lit.b  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, cu 
modificările şi completările ulterioare, cu 11 voturi „pentru” adopta următoarea: 
 

H O T Ă R Â R E 
 

 Art. 1. Se aprobă „Planul de apărare la cutremure şi /sau alunecări de teren” al 
comunei Lăcusteni, judeţul Vâlcea, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.        
           Art.2. Prezenta hotărâre va fi  comunicată în termenul prevăzut de lege Instituţiei 
Prefectului Judeţul Vâlcea, pentru controlul legalităţii actelor, primarului comunei Lăcusteni, 
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Vâlcea şi va fi postat pe site-ul primăriei prin grija 
secretarului. 
 
Lăcusteni 30.05.2014 
 
 
    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                   Contrasemnează,                             
             RADA  IOAN                                                           SECRETAR             
                                                                                         BRĂNESCU  ADRIAN 
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