
                          R O M A N I A 

                     JUDETUL BRAILA 

           CONSILIUL LOCAL ROMANU 

 

 

 

                                                          H O T A R A R E A    Nr. 10 

                                                              Din  28  Februarie  2012 

 

 

              Privind: aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane,materiale si financiare necesare 

gestionarii situatiilor de urgenta pentru anul 2012 . 

 

 Avănd în vedere:      

-Adresa nr.474557/22.02.2012 a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Dunarea”al judetului Braila  

inregistrata la Primaria comunei noastre sub nr.                                                                                                                                                      

-Informarea d-lui Stîmbeanu Gabriel – Romeo,şef serviciu voluntar pentru situaŃii de urgenŃă: 

 Avizele comisiilor buget finante...,administratie publica...,învăŃămănt,sănătate,protectie sociala...; 

  In baza OUG nr.88din 2001 privind înfiinŃarea,organizarea şi funcŃionarea serviciilor comunitare pentru 

situaŃii de urgenŃă; 

 In baza Legii nr.307din 2006,art.4,privind  apărarea împotriva incendiilor şi a OMAI nr.132 din 

2007,art.6 privind Planul de analiză şi acoperire a riscurilor; 

 In baza HGR nr.1040 din 2006 pentru aprobarea Planului national de asigurare cu resurse 

umane,materiale si financiare pentru gestionarea situatiilor de urgenta si OMAI  nr.1184 din 2006 privind 

situatia fondurilor destinate organizarii si desfasurarii actiunii de evacuare; 

 In conformitate cu art.36,pct.1,2 lit.a,d,pct.4 lit.e,pct.6 lit.a,alin. 8,9 şi 15 din Legea nr.215/2001 

republicată si modificată ulterior; 

 In temeiul art.45 ,pct.a din Legea nr.215 din 2001 republicata si modificata ulterior privind administraŃia 

publică locală; 

 

 

                                                                H O T A R A S T E : 

 

 

 Art.1. Se aprobă Planul pentru asigurarea resurselor umane,materiale si financiare necesare gestionării 

situaŃiilor de urgenŃă pe anul 2012 la nivelul comunei Romanu. 

 Art.2. D-ul primar Vasilache Dumitru,preşedintele Comitetului local pentru situaŃii de urgenŃă va aduce 

la îndeplinire prezenta hotărăre. 

 Art.3. D-ul secretar de comună va populariza prin orice mijloace de informare persoanele interesate. 

 

 

                      Preşedinte de şedinŃă,                                                   Contrasemnează,      

                          Nicolae Marian                                                         Secretar comună, 

                                                                                                             Zainea Cristian 

 

 

 

 



 

 

                          R O M A N I A 

                     JUDETUL BRAILA 

                    COMUNA  ROMANU 

                           P R I M A R 

 

 

                                                       P  R  O  I  E  C  T   DE   H O T A R A R E  

                                                                      Din  28  Februarie  2012 

 

 

              Privind: aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane,materiale si financiare necesare 

gestionarii situatiilor de urgenta pentru anul 2012 . 

 

 Avănd în vedere:      

-Adresa nr.474557/22.02.2012 a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Dunarea”al judetului Braila  

inregistrata la Primaria comunei noastre sub nr.                                                                                                                                                      

-Informarea d-lui Stîmbeanu Gabriel – Romeo,şef serviciu voluntar pentru situaŃii de urgenŃă; 

  In baza OUG nr.88din 2001 privind înfiinŃarea,organizarea şi funcŃionarea serviciilor comunitare pentru 

situaŃii de urgenŃă; 

 In baza Legii nr.307din 2006,art.4,privind  apărarea împotriva incendiilor şi a OMAI nr.132 din 

2007,art.6 privind Planul de analiză şi acoperire a riscurilor; 

            In baza HGR nr.1040 din 2006 pentru aprobarea Planului national de asigurare cu resurse 

umane,materiale si financiare pentru gestionarea situatiilor de urgenta si OMAI  nr.1184 din 2006 privind 

situatia fondurilor destinate organizarii si desfasurarii actiunii de evacuare; 

            In conformitate cu art.36,pct.1,2 lit.a,d,pct.4 lit.e,pct.6 lit.a,alin. 8,9 şi 15 din Legea nr.215-2001 

republicată si modificată ulterior; 

 In temeiul art.45 ,pct.a din Legea nr.215 din 2001 republicata si modificata ulterior privind administraŃia 

publică locală; 

 

 

                                                                H O T A R A S T E : 

 

 

 Art.1. Se aprobă Planul pentru asigurarea resurselor umane,materiale si financiare necesare gestionării 

situaŃiilor de urgenŃă pe anul 2012 la nivelul comunei Romanu. 

 Art.2. D-ul primar Vasilache Dumitru,preşedintele Comitetului local pentru situaŃii de urgenŃă va aduce 

la îndeplinire prezenta hotărăre. 

 Art.3. D-ul secretar de comună va populariza prin orice mijloace de informare persoanele interesate. 

 

 

 

                                                                    PRIMAR, 

 

                                                       VASILACHE  DUMITRU 

 

 


