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ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ONCEȘTI 

 

H O T Ă R Â R E A 

NR. 18 DIN 31.03.2021 

 

privind aprobarea PLANULUI ANUAL pentru asigurarea resurselor umane, materiale  

şi financiare destinate prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă în anul 2021 

 la nivelul Comunei Oncești, județul Bacău 

 

 

 

         Consiliul Local al Comunei Oncești, întrunit in ȘEDINȚA ORDINARĂ din data de 31.03.2021;                     

         Având în vedere: 

         - Raportul de specialitate înregistrat la nr. 68/19.03.2021, întocmit de dra Prosie Alexandra – șef 

S.V.S.U. - Compartiment Situații de Urgență și Protecția Mediului, la Proiectul de hotărâre privind aprobarea 

Planului anual pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare destinate prevenirii și gestionării 

situațiilor de urgență în anul 2021; 

         - Referatul înregistrat la nr. 69/19.03.2021, de aprobare a Proiectului de hotărâre inițiat și semnat de către 

primarul Comunei, prin care se motivează necesitatea și oportunitatea aprobării PLANULUI ANUAL pentru 

asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare destinate prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă în 

anul 2021; 

         - prevederile art. 24, lit. d) din O.U.G. nr. 21/15.04.2004 privind Sistemul Național de Management al 

Situațiilor de Urgență; 

         - prevederile art. 13, lit. f) din Legea nr. 307/12.07.2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu 

modificările și completările ulterioare; 

         - prevederile art. 25, lit. b), ale art. 27, lit. d) și f), ale art. 28, lit. h) și ale art. 64 din Legea               nr. 

481/08.11.2004 privind Protecția Civilă, cu modificările și completările ulterioare; 

         - prevederile art. 4, alin. (1), lit. b) și alin (2) din H.G. nr. 557/03.08.2016 privind managementul  

tipurilor de risc; 

         - prevederile art. 62 din Anexa la Ordinul M.A.I. nr. 75/27.06.2019 pentru aprobarea Criteriilor de 

performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru 

situații de urgență, cu modificările și completările ulterioare; 

         - Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate, înregistrate la nr. 83, 84 și, respectiv, 85 din 

31.03.2021; 

         - Avizul de legalitate al secretarului general al Comunei; 

 

         În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. (2), lit. d), și alin. (7), lit. h), ale art. 133, alin. (1), ale art. 134, alin. 

(1), lit. a) și alin (3), lit. a), ale art. 139, alin. (3), lit. e), ale art. 196, alin. (1), lit. a), ale art. 197, alin. (1) și (4) 

și ale art. 200 din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, 

   

H O T Ă R Ă Ș T E : 

  

         Art. 1 – Se aprobă PLANUL ANUAL pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare 

destinate prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă în anul 2021 la nivelul Comunei Oncești, conform 

ANEXELOR NR. 1a, 1b și 1c care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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         Art. 2 – Prezenta hotărâre intră în vigoare la data aducerii ei la cunoștință publică, în condițiile legii și se 

comunică, prin grija secretarului general al Comunei, compartimentului de specialitate, potrivit competențelor, 

primarului Comunei Oncești, Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bacău, precum și Instituției 

Prefectului Județului Bacău în vederea verificării legalității. 

 

         Art. 3 – Șeful S.V.S.U. va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

 

         Art. 4 – Prezenta hotărâre a fost adoptată de către Consiliul Local al Comunei Oncești, în ȘEDINȚĂ 

ORDINARĂ, cu respectarea art. 139. alin. (3), lit. e) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul 

administrativ, respectiv cu un număr de ___11___voturi „pentru”, ___-___ voturi „împotrivă” și ___-___ 

„abțineri” din numărul total de  11 consilieri prezenți. 

 

 

 

 

 

           PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,                                               CONTRASEMNEAZĂ, 

                CONSILIER LOCAL,                                                       SECRETAR GENERAL, 

               DIMOFTE VERONICA                                            OPRIȘAN CARMEN-ROCSANDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


