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PROIECT DE HOTARARE NR 83 

DIN DATA DE 22.08.2022 

Privind aprobarea  analizei de risc la securitatea fizica pentru constructii aflate in proprietatea 

Comunei Satchinez jud Timis   

 

 Consiliul Local al comunei Satchinez judet Timis , intrunit in sedinta ordinara in data de   ,  

Avand in vedere Proiectul de Hotarare cu nr 83 din data de 22.08.2022 initiat de catre dl 

Cheaua Florin Olimpiu , Primarul comunei Satchinez , privind aprobarea  analizei de risc la 

securitatea fizica pentru constructii aflate in proprietatea Comunei Satchinez jud Timis  , precum si 

Referatul de aprobare al Proiectului de Hotarare , 

 Avand in vedere Referatul  de specialitate al compartimentului de resort din cadrul 

Primariei comunei Satchinez      ,  

 Vazand avizul consultativ  dat de catre Comisiile de specialitate din cadrul Consiliului Local 

al comunei Satchinez  pentru Proiectul de Hotarare  

Avand in vedere  prevederile HG nr 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr 333/2003 privind paza obiectivelor , bunurilor , valorilor si protectia persoanelor  

Avand in vedere Instructiunile MAI nr 9/2013 privind efectuarea analizelor de risc la 

securitatea fizica a unitatilor ce fac obiectul Legii nr 333/2003 ,  

Vazand analizele de risc intocmite de catre SC Electrosafe Risk Management SRL  

In temeiul art.129 alin 1 ,  alin.2  lit.d , si alin 7  lit s a art. 139 alin 1  si a Art 196 alin 1 lit a    

din OUG nr 57/2019 privind codul administrativ,   ,  Consiliul Local al comunei Satchinez emite 

prezenta   

 

HOTARARE 

 

ART. 1 . Se aproba analizele  de risc la securitatea fizica pentru constructii aflate in 

proprietatea Comunei Satchinez jud Timis  dupa cum urmeaza :  

• Analiza de risc la securitatea fizica pentru caseria Primariei Satchinez – Barateaz 

conform Analizei de Risc nr 753/15.06.2022 intocmite de catre SC Electrosafe Risk Management 
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SRL 

• Analiza de risc la securitatea fizica pentru caseria Primariei Satchinez – Hodoni 

conform Analizei de Risc nr 754/15.06.2022 intocmite de catre SC Electrosafe Risk Management 

SRL 

• Analiza de risc la securitatea fizica pentru Centrul de Informare Turistica localitatea  

Satchinez –   conform Analizei de Risc nr 755/15.06.2022 intocmite de catre SC Electrosafe Risk 

Management SRL 

• Analiza de risc la securitatea fizica pentru Caminul Cultural localitatea Satchinez –  

conform Analizei de Risc nr 756/15.06.2022 intocmite de catre SC Electrosafe Risk Management 

SRL 

• Analiza de risc la securitatea fizica pentru  Primariei comunei Satchinez –  conform 

Analizei de Risc nr 757/15.06.2022 intocmite de catre SC Electrosafe Risk Management SRL 

 

ART. 2 . Cu aducerea la indeplinire a prezentei Hotarari se   incredinteaza  d-l Primar 

Cheaua Florin Olimpiu si Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta Satchinez 

din cadrul Primariei comunei Satchinez . 

 ART. 3. .Prezenta Hotarare se va comunica catre : 

• Institutia Prefectului – jud . Timis - Directia de contencios Administrativ si controlul 

legalitatii actelor . 

•  Primaria Satchinez – Primar .  impozite si taxe , Serviciul Voluntar pentru Situatii de 

Urgenta Satchinez 

• cetatenilor comunei  

• celor interesati  

 

 INITIATOR -       PRIMAR 

CHEAUA FLORIN OLIMPIU  

                                                         

  

                                                     AVIZAT – SECRETAR GENERAL  

                                              ROBANESCU ANDREI 

  

Aviz Proiect de Hotarare nr 83/22.08.2022  Privind aprobarea  analizei de risc la securitatea fizica 

pentru constructii aflate in proprietatea Comunei Satchinez jud Timis   

 

 

                                                                                                        
  

COMISIA II – Comisia pentru administrație publică locală, juridică,ordine publică, protecție socială, dezvoltare 

urbanistică și amenajarea teritoriului 
 

                    1. BERBECE IULICĂ  -președinte  
         2.CALU ELENA -secretar  

 

 


