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RAPORT DE SPECIALITATE 
La proiectul de hotărâre   privind aprobarea  

Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionării 
situațiilor de urgență pentru anul 2020 în comuna Gioseni, județul Bacău   

 

 
 

Urmare a   adresei ISU Bacău cu nr. 1108368 din 03.06.2020  este obligatorie și necesară    
aprobarea prin hotărâre de consiliu local a  Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale și 
financiare necesare gestionării situațiilor de urgență pentru anul 2020 în comuna Gioseni, județul Bacău, 
ca urmare este necesară initierea unui proiect de hotarare privind aprobarea  Planului pentru asigurarea 
resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență pentru anul 2020 . 
 
 Planul sus-menționat prevăzut în Anexa a fost întocmit respectându-se prevederile  
Legii nr. 481/2004 privind Legea protecției civile , cu modificările și completările ulterioare ,  
OUG nr.21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, Legea nr.307/2006 
privind apărarea împotriva incendiilor , cu modificările și completările ulterioare, HG. Nr. 1040 /2006 pentru 
aprobarea Planului national de  asigurare cu  resurse umane, materiale și financiare pentru  gestionarea 
situațiilor de urgență, HG nr.557/2016 privind managementul tipurilor de risc . 
 
 Ca urmare propun inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea Planului pentru asigurarea 
resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență pentru anul 2020 în 
comuna Gioseni, județul Bacău   la ședința ordinară din luna iulie 2020. 

 
  
 
      Întocmit,  
      Șef SVSU 

Vornicu Irimia   
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Nr. CL/245 din 03.06.2020 

 
-PROIECT- 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea  

Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionării 
situațiilor de urgență pentru anul 2020 în comuna Gioseni, județul Bacău   

 
Primarul  comunei Gioseni, județul Bacău; 

  Având în vedere: 

- referatul de aprobare   nr. CL/ 244 din 03.06.2020 al primarului comunei , prin care se susține  

necesitatea  și oportunitatea aprobarii Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare 

gestionării situațiilor de urgență pentru anul 2020 în comuna Gioseni, județul Bacău  ; 

- raportul de specialitate nr. CL / 243 din 03.06.2020, întocmit de către șeful SVSU Gioseni , prin care se  

motivează  în drept și în fapt necesitatea și oportunitatea adoptării proiectului de hotărâre ; 

-  prevederile art. 25 lit.b) din Legea nr. 481/2004 privind Legea protecției civile , cu modificările și  

completările ulterioare , republicată; O.U.G. nr.21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de 

Urgență, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor , cu 

modificările și completările ulterioare, HG. nr. 1040 /2006 pentru aprobarea Planului national de  asigurare cu  resurse 

umane, materiale și financiare pentru  gestionarea situațiilor de urgență, HG nr.557/2016 privind managementul 

tipurilor de risc ; 

 În baza art. 136 alin.(1), art.155 alin.(1) lit.d) , alin.(5) lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit.d) și alin. (7) lit. h) , art.139 alin.(1), art.196 alin.(1) 

lit.a) , art.197 alin.(1),(2),(4) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare  

PROPUNE: 

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

situațiilor de urgență pentru anul 2020 în comuna Gioseni, județul Bacău  , prevăzut în Anexa parte integranta la 

prezentul proiect de  hotărâre. 

Art.2. Primarul comunei  și șeful SVSU Gioseni vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.  

Art.3. Prin grija secretarului general al comunei, prezenta hotărâre se va comunica Prefectului Judetului 

Bacau , primarului comunei , ISU Bacău , șefului SVSU Gioseni ,potrivit competenței  si va fi adusa la cunostinta 

publică,in conditiile legii. 

 

                INIŢIATOR                                                AVIZ DE LEGALITATE, 
                Primar,         Secretar general comună, 
  
  Bernadin Tamaș                               Cristina Sandu  
 
 
 
 
 
 
 
 
Red.SC/1ex 
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REFERAT DE APROBARE 
La proiectul de hotărâre  privind aprobarea  

Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor 
de urgență pentru anul 2020 în comuna Gioseni, județul Bacău 

 
 

 
  În conformitate cu  prevederile  art. 25 lit.b) din Legea nr. 481/2004 privind Legea 

protecției civile , cu modificările și completările ulterioare , O.U.G. nr.21/2004 privind Sistemul 
Național de Management al Situațiilor de Urgență,  Legea nr.307/2006 privind apărarea 
împotriva incendiilor , cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 1040 /2006 pentru 
aprobarea Planului national de  asigurare cu  resurse umane, materiale și financiare pentru  
gestionarea situațiilor de urgență, H.G. nr.557/2016 privind managementul tipurilor de risc ; 

 
vă rog să aprobați proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului pentru asigurarea 

resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență pentru anul 
2020 în comuna Gioseni, județul Bacău, proiect care are la baza raportul de specialitate 
înregistrat sub nr. CL/243 din 03.06.2020 si anexa la proiectul de hotărâre , întocmite de către 
șeful SVSU Gioseni . 
 
 Proiectul de hotarare respecta procedurile legale, de aceea vă rog să-l aprobați în forma 
prezentată la ședința ordinară  din luna iulie 2020. 

 
 

PRIMAR , 
 

Bernadin Tamaș 


