
 
 

 
ROMANIA 
JUDEȚUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SĂLACEA 
CIF;4784300; 
 
                                                         H O T Ă R A R E A  Nr.18.- 
                                                           din 24 februarie 2020.- 
 
 
                      privind aprobarea Planului de Asigurare cu resurse umane,materiale și financiare 
necesare pentru gestionarea Situațiilor de Urgenta în anul 2021 în Comuna SĂLACEA; 
 
        I.BAZA LEGALA; 
                     1.-H.G.nr.1040 din 09.08.2006 pentru aprobarea Planului național de asigurare cu 
resurse umane,materiale și financiare pentru gestionarea situațiilor de urgență; 
                     2.-H.G.nr.1491 din 09.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind 
structura organizatorică,atribuțiunile funcționale și dotarea comitetelor și cntrelor operative 
pentru situații de urgență; 
                     3.-Ordonanța de urgență nr.21/2004,privind Sistemul Național de Management al 
Situațiilor de Urgență aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.15/2005 astfel; 
                     - art.22 lit.d;Comitetele Județene au următoarele atribuții principale; 
          -analizează și avizează planul local pentru asigurarea cu resurse umane,materiale și financiare 
necesare gestionării situațiilor de urgență; 
                     - art.24 lit.d;Comitetele locale au următoarele atribuții principale; 
         -analizează și avizează planul local pentru asigurarea cu resurse umane,materiale și financiare 
necesare gestionării situațiilor de urgență; 
                     4.-Legea privind protecția civilă nr.481/2004 modificată și completată prin art.25 
lit.b:„Consiliile Județean,Consiliul General a municipiului București,consiliile locale al 
municipiilor,orașelor și comunelor și consiliile locale ale sectoarelor municipiului București”au 
următoarele atribuții principale; 
        -aprobă planurile anuale și de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane,materiale și 
financiare destinate prevenirii și gestionării situațiilor de urgență; 
                      5.-H.G.nr.2288 din 09.12.2004 pentru aprobarea repartizării principalelor funcții de 
sprijin pe care la asigură ministerele,celelalte organe centrale și organizații neguvernamentale 
privind prevenirea și gestionare situațiilor de urgență; 
                       6.-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 
și financiare; 
                   Luîn în considerea referatul de aprobare al primaruluicu nr.740 și al referatului cadrului 
tehnic cu nr.741 din 17.02.2021; 
                 În temeiul prevederilor art.129 alin.7 lit h și art.196 alin.1 lit.a din O.U.G.nr.57/2019 
privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare; 
                 Consiliulul Local al Comunei Sălacea în unanimitate de voturi pentru, 
 
                                                             H O T Ă R A Ș T E; 
 



                          Art.1.-Se aprobă Planul de Asigurare cu resurse umane,materiale și financiare 
necesare pentru gestionarea Situațiilor de Urgenta în anul 2022,în Comuna SĂLACEA,conform 
prevederiklor anexelor 1 – 3 la prezenta hotărare; 
 
                          Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărari se încredințează Primarul 
Comunei Sălacea; 
                          Art.3.-Prezenta hotărare se cumUNICĂ; 
 

- Primarului Comunei Sălacea 
- Comitetului Județean pentru Situații de Urgenta 
- Instituției Prefectului – Județul Bihor 
- Spre afișare 

 
 
 
 
 
                           PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                  Contrasemnează, 
                              Vida Attila – Jozsef,                                       Secretar general UAT,  
                                                                                                             Tatai Tibor     
                                   
                    
 
 


