ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DORNA-ARINI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi
financiare destinate prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă pe anul 2022
Consiliul Local al Comunei Dorna-Arini, Judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în
data de 05.04.2022;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare al Primarului comunei Dorna-Arini, judeţul Suceava înregistrat sub
nr. 73 din 30.03.2022, în calitate de inițiator;
- Raportul de specialitate al Serviciului Voluntar de Situații de Urgență al Comunei DornaArini, Județul Suceava, înregistrat sub nr. 74 din 30.03.2022;
- Avizul Comisiei pentru administrația publică locală, juridică și de disciplină, apărarea
ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, urbanism și amenajarea teritoriului, înregistrat
sub nr. 5 din 04.04.2022;
- art. 25 lit. b) din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările
și completările ulterioare;
- art. 13 lit. a), art. 14 lit. k) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor,
republicată cu modificările și completările ulterioare;
- 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;
- Hotărârea Guvernului nr. 1040/2006 pentru aprobarea Planului naţional de asigurare cu
resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă;
În baza prevederilor art. 7 alin. (13) din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
Văzând că nu este încălcat regimul conflictului de interese sau incompatibilităţi aşa cum
sunt ele definite în Legea nr. 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în
exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi
sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (7) lit. „h” și alin. (14), art. 139, alin. (1), art. 140
alin. (1), art. 196 alin. (1), lit. a”, art. 197 alin. (1), art. 198 alin. (1), din Codul Administrativ
adoptat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019,
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 2022, prevăzut în anexa nr. 1.
Art. 2 - Se aprobă Planul pentru asigurarea cu resurse materiale necesare gestionării
situaţiilor de urgenţă pe anul 2022, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3 - Se aprobă Planul pentru asigurarea cu resurse financiare necesare gestionării
situaţiilor de urgenţă pe anul 2022 prevăzut în anexa nr. 3.
Art. 4 - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5 - Primarul comunei Dorna-Arini, prin compartimentele din cadrul Aparatului
propriu de specialitate, va urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, iar
secretarul comunei o va înainta Instituţiei Prefectului - Judeţul Suceava pentru control şi
legalitate, și va fi adusă la cunoștință publică, prin publicarea acesteia în Monitorul oficial local.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
Doru NECULA

 ___________________

Contrasemnează,
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,
Gabriel BÎRGĂOANU

 ___________________
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