
  
 

ROMANIA 
JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MAGIRESTI 

 

HOTARAREA 
nr. 37 din  29.06.2022 

privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare 
destinate prevenirii si gestionarii situatiilor de urgenţă pe anul 2022       

 

Consiliul Local al comunei Magiresti  întrunit în şedinţă ordinară la data de 29.06.2022 

Avand in vedere: 

a)  Referatul de aprobare  al  primarului comunei Magiresti, inregistrata sub nr. 4596  din 20.06.2022 
b) raportul Şefului  SVSU din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Magireşti,   înregistrat sub nr. 
4597 din 20.06.2022, 
c) raportul de avizare favorabil cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei 
Magireşti, 

In baza  prevederilor: 

• art. 24 lit. f din Legea cadru a descentralizarii nr. 195/2006, 

• art.  13 lit. g) raportat la art.  14 lit. k) din Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva   incendiilor, cu 
modificarile ulterioare, 

• art. 25 lit. b) din Legea nr. 481/2004 privind protectia civila, republicata, cu modificarile ulterioare, 
• art. 24 lit. d) din Ordonanta de urgenta a  Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al 

Situatiilor de Urgenta, aprobata prin Legea nr. 15/2005, 
• Hotararea    Guvernului nr.  1040/2006 pentru aprobarea Planului national de asigurare cu resurse umane, 

materiale si financiare pentru gestionarea situatiilor de urgenta, 
• Hotararea Guvernului nr. 2288/2004 pentru aprobarea repartizarii principalelor functii de sprijin pe care le 

asigura   ministerele,   celelalte   organe   centrale  si  organizatiile   neguvernamentale  privind prevenirea  si 
gestionarea situatiilor de urgenta, 

 
In temeiul  prevederilor art. 129, alin.1, alin 2, lit. b), alin. 4, lit. a) si ale art. 196, alin 1,lit a, alin 2, art. 197, alin 1 
din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ 

HOTARASTE 

Art. 1.   Se aproba planul pentru asigurarea cu resurse umane necesare gestionarii situatiilor de urgenta 
pe anul 2022, prevazut in anexa nr. 1, ce face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 2.  Se aproba planul pentru asigurarea cu resurse financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta 
pe anul 2022, prevazut in anexa nr. 2., ce face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art 3  Se aproba planul pentru asigurarea cu materiale necesare gestionarii situatiilor de urgenta pe anul 
2022, prevazut in anexa nr. 3, ce face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art 4    Prezenta hotarare se comunica,   prin intermediul secretarului general al comunei, in termenul 
prevazut de lege, primarului comunei Magiresti, Institutiei Prefectului judetului Bacau si SVSU Magiresti 

 
  Presedinte de sedinţă                                                                 contrasemnează 
        consilier                                                               secretar general al comunei Magiresti 
Lefter Gheorghe                                                                    Bucurel Iulia Mihaela 

                                                                   
 
 
Hotărârea a fost adoptată cu       voturi pentru, - .voturi împotrivă,  - abţineri de cei     . consilieri locali prezenţi 
 
 
 
 
 
 
 
 


