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  HOTĂRÂREA  Nr. 21 /22 .05.2019 
  privind aprobarea planurilor anuale şi de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, 
materiale şi financiare destinate prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă. 

  
Consiliul local al comunei Apa , judeţul Satu Mare, întrunit în şedinţă ordinară în data de 

22.05.2019 
 

 Având în vedere: 
- prevederile art.25, lit.b) din Legea nr.481 / 2004, privind protecţia civilă, republicată cu 

modificările şi completările ulterioare. 
În temeiul art.45, alin.1 şi art.115 alin.1, lit.b) din Legea nr. 215/2001, republicată cu 

modificările şi completările ulterioare, privind administraţia publică locală. 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

  
 Art.1. Se aprobă Planul pentru asigurarea cu resurse umane necesare gestionării situaţiilor 
de urgenţă pe anul 2019, conform Anexei nr.1a, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2. Se aprobă Planul pentru asigurarea cu resurse materiale necesar gestionării 
situaţiilor de urgenţă pe anul 2019, conform Anexei nr.1b, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.3. Se aprobă Planul pentru asigurarea cu resurse financiare necesare gestionării 
situaţiilor de urgenţă pe anul 2019, conform Anexei nr.1c care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 Art.4. Prezenta se comunică Instituţiei Prefectului – Judeţul Satu Mare şi Inspectoratului 
pentru Situaţii de Urgenţă „Someş” Satu Mare şi va fi publicată prin afişare la sediul primăriei. 
 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea  prevederilor art.45, respectiv ale art.98 din 

Legea nr.215/2001, republicata cu modificările şi completarile ulterioare. Nr. consilieri în 
funcţie: 11,  Nr. consilieri prezenţi: 11,  Nr.consilieri absenţi: 0, Voturi ,,pentru,,: 11,  Voturi 
,,împotrivă,,: 0, Abţineri: 0.  

 
 
Președinte de ședință                                                              

    Hotea Vasile-Octavian       Contrasemnează 
     Secretar UAT 
         Moldovan Vasile 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL SATU MARE 

COMUNA APA 
PRIMARUL COMUNEI APA 

Nr. 527 din 06.05.2019 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

La proiectul de hotarare nr.   526  din 06.05.2019 privind aprobarea planurilor anuale si 

de perspectiva pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare destinate prevenirii 

si gestionarii situatiilor de urgenta. 

 
 
Domnilor consilieri, 
 
 
        In conformitate cu prevederile art. 25, litb) din Legea nr. 481/2004, privind protectia civila, 
republicata cu modificarile si completarile ulterioare, consiliul local aproba planurile anuale si de 
perspectiva pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare destinate prevenirii si 
gestionarii situatiilor de urgenta, planuri care constituie anexe la acest proiect. 
        In temeiul prevederilor art.44 din O.G.nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru 
de organizare si functionare a consiliilor locale si ale art. 45,alin. 6 din Legea 215/2001, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare: 
 
 

INITIEZ: 
 

 Proiectul de hotarare privind aprobarea planurilor anuale si de perspectiva pentru 
asigurarea resurselor umane, materiale si financiare destinate prevenirii si gestionarii situatiilor 
de urgenta pe anul 2019. 

 
Apa la    06.05.2019 

 
 

PRIMAR  
 

Trandafir Vasile Radu 
 

 
 



 

 

 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL SATU MARE 

COMUNA APA 
Compartiment achiziții publice 

Nr. 528 din 06.05.2019 
 

 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

privind aprobarea planurilor anuale şi de perspectivă pentru asigurarea 
resurselor umane,materiale şi financiare destinate prevenirii şi  

gestionării situaţiilor de urgenţă. 
 

 Pentru o bună gestionare a situaţiilor de urgenţă si o functionare 
corespunzatoare a Serviciului Voluntar este nevoie de existenţa planurilor pentru 
asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare. În acest sens planurile au fost 
întocmite in conformitate cu normele in vigoare, suma aprobată din buget pe anul 
2019 fiind împărţită pe funcţiile de sprijin în funcţie de necesitati. 
 Având în vedere prevederile art. 25, lit.b) din Legea nr. 481/2004,  privind 
protecţia civilă, republicată cu modificările şi completările ulterioare. 
  
 În temeiul art.44 din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, privind administraţia publică locală. 
 
 Pentru aceste considerente: 

 
SUSŢIN: 

 
 Dezbaterea şi aprobarea Proiectului de hotărâre mai sus prezentat, în şedinţa 
Consiliului Local Apa 
 
 
                                                                               Consilier 
                                                                       Bonta Sergiu Ionuț 
 



 

 

 
ROMANIA 

JUDETUL SATU-MARE 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  APA 

COMISIA  I 

 
 

RAPORTUL  COMISIEI  DE  SPECIALITATE NR    
la proiectul de hotărâre  privind aprobarea planurilor anuale si de perspectiva pentru 

asigurarea resurselor umane, materiale si financiare destinate prevenirii si gestionarii 

situatiilor de urgenta. 

 
 

 Comisia de specialitate din domeniul: activitati economico-financiare; invatamant, 

sanatate si familie; protectie copii; activitati social-culturale,culte; numita Comisia I, de  pe 
lângă Consiliul Local al comunei APA. 
 Privind spre avizare : 

- proiectul de hotarare mai sus amintit , 
- raportul compartimentului de resort, 

Analizand documentele prezentate,  în temeiul art.45 si art.54, alin.4, din Legea nr.215/2001, 
republicata, cu modificările şi completările ulterioare, privind administratia publica locala, 
Comisia acorda  

AVIZ FAVORABIL 
 

Documentelor prezentate si propune prezentarea lor, în plenul consiliului local, spre dezbatere şi 
analiză în vederea adoptării hotararii de aprobare. 
 
 

 
 

 
COMISIA 
 
Nagy Iosif  _____________________________ 
 
Blaga Luminiţa-Gabriela___________________ 
 
Olari Delia-Angela_______________________ 
 
Bonta Dorel_____________________________ 
 
Ghiran Ciprian-Florin _____________________ 
 


