ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
PRIMAR
Nr. 83/28.04.2022
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale și financiare pentru
gestionarea situațiilor de urgență din U.A.T. Ocna Mureș pe anul 2022
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară publică
la data de 28.04.2022, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.233/21.04.2022, de către
primarul oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler.
Având în vedere:
- referatul de aprobare nr. 6955/27.04.2022 al Comitetului local pentru situații de urgență care
vizează necesitatea aprobării Planului de asigurare cu resurse umane, materiale și
financiare pentru gestionarea situațiilor de urgență din U.A.T. Ocna Mureș pe anul 2022;
-

H.G. nr. 1040 din 09.08.2006 pentru aprobare Planului național de asigurare cu resurse
umane, mareriale și financiare pentru gestionarea situațiilor de urgență;

-

H.G. nr. 1491 din 09.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind structura
organizatorică, atribuțiile funcționale și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru
situații de urgență ;
- O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu
modificările și completările ulterioare, astfel:
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;
- Legea privind protecția civilă nr. 481/2004 cu modificările și completările ulterioare, astfel:
art. 25 lit. b: Consiliile Județene, Consiliul General a municipiului București, consiliile locale
ale 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;
- H.G. nr. 557 din 03.08.2016 privind managementul tipurilor de risc.
- Raportul de specialitate__________nr.____________al Comitetului local pentru situații de
urgență;
- Avizele ___________ ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local al orașului Ocna
Mureș.
În temeiul art. 129, alin. (2), lit. d), alin. (7) lit. b), art. 136 şi art. 139, alin. (1) şi art. 196,
alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă Planul de asigurare cu resurse umane, materiale și financiare pentru
gestionarea situațiilor de urgență din U.A.T. Ocna Mureș pe anul 2022, conform anexei, care face
parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.
Art. 2. Prezenta hotărâre poate fi atacată în condiţiile stabilite de Legea nr. 554/2004 a
contenciosului administrativ, actualizată.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul
oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler.
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Se comunică la:
- Instituţia Prefectului - judeţul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Comitetul local pentru situații de urgență;
- Direcția economică.
Ocna Mureş, 28.04.2022.

INIŢIATOR,
PRIMARUL ORAŞULUI OCNA MUREŞ,
SILVIU VINŢELER

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL
SIMION NICUŞOR PANDOR

Prezentul proiect de hotărâre:
 a fost iniţiat în conformitate cu prevederile art. 136 coroborat cu art. 139 alin. 3 lit. a) din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ;
 a fost avizat________________ în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ;
 a fost transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu prevederile art. 136
alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ Compartimentului
______________________________________________________________
 a fost transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 125 alin. 1 lit. a şi lit. b, art. 136
alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, către următoarea
comisia de specialitate _____________________________________________
alte avize necesare ____________________________________________________________

Tehnored: G.M.A., ex:3, anexe:1; Consilieri in functie:17; prezenti: voturi ,,pentru” (%); voturi ,,contra”: ; abţineri: .
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