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PROIECT  DE  HOTĂRÂRE  
privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare 

destinate prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă pe anul 2019  
 

 

 Consiliul local al comunei Tiream, întrunit în şedinţa ordinară din data de ………. 2019 
       Având în vedere raportul  de specialitate  al compartimentului de resort din cadrul               
aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr.377din 20.02.2019, expunerea de             
motive a primarului comunei Tiream ,în calitate de iniţiator,înregistrată sub nr.409 /22.02.2019; 
În conformitate cu prevederile:  
 a) art. 13 lit. g) raportat la art. 14 lit. k) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 
incendiilor, cu modificările  şi completările ulterioare ;  

      b) art. 25 lit. b) din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu 
modificările  şi completările ulterioare;  

      c) art. 24 lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul 
Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată prin Legea nr. 15/2005;  

 d) Hotărârii Guvernului nr. 1040/2006 pentru aprobarea Planului naţional de asigurare 
cu resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă;  

      În  baza  prevederile  art. 36 alin. (2) lit. d) alin. (6) lit. a) pct. 8, combinat cu art. 63 
alin. (5) lit. b) şi art. 64 alin. (1), penultima teză din Legea administraţiei publice locale                  
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) din legea administraţiei publice locale                     
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
                                                                           

                                           H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 Art. 1. - Se aprobă Planul pentru asigurarea cu resurse umane necesare gestionării 
situaţiilor de urgenţă pe anul 2019 , prevăzut în anexa nr. 1 a, la prezenta hotărâre.  
 Art. 2. - Se aprobă Planul pentru asigurarea cu materiale necesare gestionării 
situaţiilor de urgenţă pe anul 2019, prevăzut în anexa nr. 1 b, la prezenta hotărâre.  
 Art. 3. - Se aprobă Planul pentru asigurarea cu resurse financiare necesare gestionării 
situaţiilor de urgenţă pe anul 2019 prevăzut în anexa nr.1 c.  
 Art. 4. - Sumele menţionate în anexa nr. 1c reprezintă sume preconizate a se aloca în 
2019 pentru gestionarea eventualelor situaţii de urgenţă, precum şi pentru achiziţionarea de 
materiale necesare.  

Art. 5.- Prezenta hotărâre se comunică Primarului  comunei Tiream, Instituţiei 
Prefectului Judeţului Satu Mare, I.S.U.”Someş” al judeţului Satu Mare, Şefului SVSU Tiream, 
se publică pe site-ul :www.tiream.ro, cu cetăţeni, prin afişare la avizierul Primăriei comunei 
Tiream. 

 

Tiream, la 22  februarie 2019 
 

 

Iniţiator proiect, 
PRIMAR 

dl.Tar Nicolae 
 
 
Red.Tehn.G.M. 
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