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H O T A R A R E A  NR.27 

Din  29Aprilie  2022 

 

 

Privind: aprobareaPlanuluipentruasigurarearesurselorumane,materialesifinanciarenecesaregestio-nariisituatiilor de 

urgentapentruanul 2022. 

 

 Avănd în vedere:      

            -Informarea d-lui Chihaia Dan Lucian,viceprimar  al com.Romanu,jud,Braila: 

            - AdresaNR.4211057 DIN 28.03.2022 A ISU BRAILA; 

 -Avizele Comisiilor de specialitate 

  In baza OG. nr.88din 2001 privind înfiinţarea,organizarea şi funcţionarea serviciilor comunitare  pen-      tru 

situaţii de urgenţă; 

           In baza Legii nr.307din 2006,art.4,modificată,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,materi-    ale 

si financiare pentru gestionarea situatiilor de urgenta si OMAI  nr.1184 din 2006 privind situatia fondurilor destinate 

organizarii si desfasurarii actiunii de evacuare; 

 In baza OAP nr.1576/2017 –Regulamentul de gestionare a situatiilor de urgentasi a OAP 202/2016 pri-

vindaprobareastructuriicadru a Regulamentului de gestionare a situatiilor de urgenta; 

            In baza HGR.nr.557/3.08.2016 privind  modificarile functiilor de sprijin si activitatile specifice care se 

indeplinesc in cadrul functiilor de sprijin de catre autoritatile responsabile si organizatiile neguvernamentale; 

 In conformitate cu art.129,alin.1și 2 lit.bsi c,alin.4 lit.e,alin.7 lit.h din OUG nr.57/2019;                                                      

.           In temeiul art.139 alin.1 si art.196,lit.a din OUG nr.57/05.07.2019 privindCodulAdministrativ; 

 

 

                                                                        H O T A R A S T E : 

 

 

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

situaţiilor de urgenţă pe anul 2022 la nivelul comunei Romanu care face parte integranta din prezenta hotarare. 

 Art.2. D-na primar Ioniță Steluța,preşedintele Comitetului local pentru situaţii de urgenţă va  aduce               la 

îndeplinire prezenta hotărăre. 

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

 

 

                         Președinte de ședință,                                       CONTRASEMNEAZA, 

Alexandru Marcela  Secretar general comună, 

                                                                                                    Zainea Cristian George 
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P R O I E C T  DE  H O T A R A R E 

Din  21Aprilie  2022 

 

Privind: aprobareaPlanuluipentruasigurarearesurselorumane,materialesifinanciarenecesaregestio-                        

nariisituatiilor de urgentapentruanul 2022. 

 

 Avănd în vedere:      

            -Informarea d-lui Chihaia Dan Lucian,viceprimar  al com.Romanu,jud,Braila: 

- AdresaNR.4211057 DIN 28.03.2022 A ISU BRAILA; 

 -Avizele Comisiilor de specialitat 

  In baza OG. nr.88din 2001 privind înfiinţarea,organizarea şi funcţionarea serviciilor comunitare  pen-                    

tru situaţii de urgenţă; 

           In baza Legii nr.307din 2006,art.4,modificată,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,materi-                  

ale si financiare pentru gestionarea situatiilor de urgenta si OMAI  nr.1184 din 2006 privind situatia fondurilor 

destinate organizarii si desfasurarii actiunii de evacuare; 

 In baza OAP nr.1576/2017 –Regulamentul de gestionare a situatiilor de urgentasi a OAP 202/2016 pri-             

vindaprobareastructuriicadru a Regulamentului de gestionare a situatiilor de urgenta; 

            In baza HGR.nr.557/3.08.2016 privind  modificarile functiilor de sprijin si activitatile specifice care se 

indeplinesc in cadrul functiilor de sprijin de catre autoritatile responsabile si organizatiile neguvernamentale; 

 In conformitate cu art.129,alin.1și 2 lit.bsi c,alin.4 lit.e,alin.7 lit.h din OUG nr.57/2019;                                                                

.           In temeiul art.139 alin.1 si art.196,lit.a din OUG nr.57/05.07.2019 privindCodulAdministrativ; 

 

 

H O T A R A S T E : 

 

 

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

situaţiilor de urgenţă pe anul 2022 la nivelul comunei Romanu care face parte integranta din prezenta hotarare. 

 Art.2. D-na primar Ioniță Steluța,preşedintele Comitetului local pentru situaţii de urgenţă va  aduce               la 

îndeplinire prezenta hotărăre. 

Art.3. D-ul secretar general de comună va populariza prin orice mijloace de informare persoanelor interesa-te. 
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