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                                                      H O T Ă R Â R  E  
 
                cu privire la aprobarea  Planului pentru asigurarea cu resurse 
umane,materiale si financiare ,pentru  gestionarea situatiilor de urgenta pe anul  
2020  în comuna Ceica. 
 

         Având în vedere: 
            Proiectul de hotărîre și Referatul de aprobare al proiectului întocmit de d-na 
Petrila Mariana Coenelia -viceprimarul comunei Ceica prin care propune  Consiliului 
local  aprobarea  Planului pentru asigurarea cu resurse umane,materiale si financiare 
,pentru  gestionarea situatiilor de urgenta pe anul  2020  în comuna Ceica, ,precum și 
prevederile Codului Civil, 
          -Raportul de specialitate al persoanei cu atributii pentru situatii de urgenta, 

      - H.G. nr. 1040 din 09.08.2006 pentru aprobarea Planului  naţional de asigurare cu 
resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă. 

      -H.G. nr. 1491 din 09.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind 
structura organizatorică, atribuţiunile funcţionale şi dotarea comitetelor şi 
centrelor operative pentru situaţii de urgenţă. 

    -Ordonanţa de urgenţă nr. 21/2004. privind Sistemul Naţional de Management al 
Situaţiilor de Urgenţă aprobată cu modificări şi completări  prin Legea nr. 
15/2005 astfel: 
-art. 22 lit. d: Comitetele Judeţene au următoarele atribuţii principale: 

 - analizează şi avizează planul local pentru asigurarea cu resurse umane, materiale şi 
financiare necesare gestionarii situaţiilor de urgenţă; 

-art. 24 lit. d: Comitetele locale au următoarele atribuţii principale: 
 - analizează şi avizează planul local pentru asigurarea cu resurse umane, materiale şi 
financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă; 

     -Legea privind protecţia civilă nr. 481/2004 modificată şi completată prin Legea 
nr.212/2006 şi Legea 241/2007 astfel: 
-art. 25 lit. b: „ Consiliile Judeţene, Consiliul General a municipiului Bucureşti, 
consiliile locale ale municipiilor, oraşelor şi comunelor şi consiliile locale ale 
sectoarelor municipiului Bucureşti” au următoarele atribuţii principale: 

- aprobă planurile anuale şi de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale 
şi financiare destinate prevenirii şi gestionarii situaţiilor de urgenţă. 

    -H.G. 2288 din 09.12.2004 pentru aprobarea repartizării principalelor funcţii de 
sprijin pe care le asigură ministerele, celelalte organe centrale şi organizaţiile 
neguvernamentale privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă. 

   - Ordinul M.I.R.A. nr. 50953/16.05.2005 privind macheta planului, completat cu 
ordinul nr. 26907 din 07.12.2006 referitor  la avizarea planurilor pe cele 3 
categorii: umane, materiale şi financiare. 



        În temeiul Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea 
actelor normative, republicata  în anul 2010, 

 
             Vazand avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local, 
            În baza art.129,alin.2,lit.d,alin.7,lit.h, art.139,alin.1,art.196,alin.1,lit.a) din OUG 
nr.57/2019 Codul Administrativ 
 
 
                Consiliul local al comunei Ceica, 
 
 
                                               H O T Ă R Ă Ș T E : 
 
 
            Art.1.Se aprobă Planul pentru asigurarea cu resurse umane, materiale si financiare 
pentru  gestionarea situatiilor de urgenta in comuna Ceica pe anul  2020,iar anexele 1,2 si 
3 fac parte integranta din prezenta hotarare. 
           Art.2.Prezenta hotarare se comunica cu : 
             -Institutia Prefectului-directia juridica 
             -Inspectoratul  pentru Situatii de Urgenta CRISANA  al judetului Bihor 
             -Comitetul local pentru situatii de urgenta 
              -primar 
 
 
 
 
                                                                                                         Contrasemneaza 
                  Presedinte  de sedinta                                      Secretar   general al comunei   
                        Buhaș Mihai                                                      Dorel Octavian Goldea 
 
  
 
 
 
 
 
 
Nr.16 din 25 februarie  2020. 

                                                                                       Consilieri Total  – 13, 
                                                                                 Nr.consilieri prezenţi -  12 

                                                                      Hotărâre adoptată cu: 12 voturi pentru 
 

 
 
 
 



 


