
 
ROMÂNIA  

JUDEȚUL BACĂU 
COMUNA GIOSENI  

PRIMAR 

 
DISPOZIȚIE 

privind aprobarea 
„Planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență  

al comunei Gioseni în anul 2020”  
 

 Primarul comunei Gioseni,județul Bacău; 
 Având în vedere: 

- referatul nr. 1409 din 26.05.2020 al șefului  SVSU Gioseni ; 
- avizul nr. 1106136 din 20.05.2020 al Inspectoratului pentru Situații de Urgență  Bacău; 
- prevederile Legii nr. 481/2004 privind protecția civilă,republicată, cu modificările și completările ulterioare;ale  

Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor,cu modificările și completările ulterioare ; 
ale  Legii nr. 446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare,cu modificările și completările ulterioare;a Legii 
învățământului nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare;a O.M.A.I. nr. 712/2005 privind instruirea salariaților în 
domeniul situațiilor de urgență, cu modificările  și completările ulterioare;a Ordinului Prefectului Județului Bacău nr. 
129/06.03.2020 pentru aprobarea „Planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență în anul 2020 în județul Bacău”; 

 În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.b)  din Ordonanța de Urgență a Guvernului  
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare  

 

DISPUN: 
 

Art.1 Se aprobă „Planul de pregătire în domeniul situațiilor de urgență în anul 2020 la nivelul comunei  
Gioseni , județul Bacău , conform Anexei,care face parte integrantă din prezenta dispoziție. 

Art.2 Prin grija secretarului comunei,prezenta dispoziție se comunică Prefectului Județului Bacău și  
șefului S.V.S.U. Gioseni  care asigură transmiterea prezentei dispoziții persoanelor,structurilor și 
compartimentelor cu responsabilități în domeniu. 

 
  PRIMAR, 
 TAMAȘ BERNADIN  
                    Aviz  pentru legalitate  
          Secretar general comună,  
                    Cristina Sandu 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Proiect  nr. 128 din  26.05.2020 
Red.VI/1ex. 

 
 
 
 



Serviciul Voluntar pentru Situații de urgență  
Nr.1411 din 26.05.2020                                      

                                                                                                                        APROB, 
                                                                                                                       PRIMAR, 

                                                                                        TAMAS BERNADIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                        
 
 

Referat 
 

  
 

 Subsemnatul Vornicu Irimia, angajat al U.A.T. Gioseni pe funcția de Șef Serviciul Voluntar pentru 
Situații de Urgență, având în vedere: 

1. Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, art. 27, lit c). 
2. Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispozițiilor 

generale privind instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență, modificat și completat 
de Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 786/2005. 

3. Ordinul Prefectului Județului Bacău nr. 129/06.03.2020 pentru aprobarea Planului de Pregătire în 
domeniul situațiilor de urgență în județul Bacău. 

4. Avizul favorabil al Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Mr. CONSTANTIN ENE” al Județului 
Bacău nr. 1106136 din 20.05.2020 psrivind Planul de pregătire în domeniul situațiilor de urgență 
în anul 2020 la nivelul comunei Gioseni. 
 
Se impune emiterea unei dispoziții pentru aprobarea Planului de pregătire în domeniul 

situațiilor de urgență al comunei Gioseni pentru anul 2020. 
 
 

Întocmit, 
Șef SVSU Gioseni 

Vornicu Irimia 
 
                                         

 
 


