
ROMÂNIA 
JUDEȚUL BACĂU 

CONSILIUL LOCAL  AL COMUNEI GIOSENI 
 

        
HOTĂRÂRE  

privind aprobarea  
Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor 

de urgență pentru anul 2021 în comuna Gioseni, județul Bacău   

 
 

Consiliul local al comunei Gioseni, județul Bacău, întrunit în ședință ordinară în data de 
20.04.2021; 
   Având în vedere: 
 - proiectul de hotărâre  nr. 19 din  22.03.2021 , inițiat de către primarul comunei; 
 - referatul de aprobare   nr. CL/ 81 din 22.03.2021 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 2021 în comuna Gioseni, județul Bacău  ; 
 - raportul  de specialitate nr. CL / 82 din 22.03.2021, întocmit de către șeful SVSU Gioseni , prin care se  
motivează  în drept și în fapt necesitatea și oportunitatea adoptării proiectului de hotărâre ; 
 - avizul consultativ nr. 115/1/2/3 din 13.04.2021 al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local 
Gioseni;  
 -   procesul verbal de afișare a proiectului de hotărâre, înregistrat sub nr. CL/ 83 din 22.03.2021; 
 În baza prevederilor : 
 - art. 25 lit.b) din Legea nr. 481/2004 privind Legea protecției civile ,republicată, cu modificările și  
completările ulterioare; 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 ; Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 
republicată ;  

În temeiul  art. 129 alin. (1), alin. (2) lit.d), alin. (7) lit. h) , art.139 alin.(1), art.196 alin.(1) lit.a) ,  
art.197 alin.(1),(2),(4) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare  

HOTĂRĂȘTE: 

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

gestionării situațiilor de urgență pentru anul 2021 în comuna Gioseni, județul Bacău  , prevăzut în Anexa parte 

integranta la prezenta  hotărâre. 

Art.2.   Cu drept de contestare , în condiţiile Legii nr.554/2004 cu modificările şi completările ulterioare, 

la instanţa de contencios administrativ competentă. 

Art.3.   Primarul comunei  și șeful SVSU Gioseni vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.  

Art.4.   Prin grija secretarului general al comunei, prezenta hotărâre se va comunica Prefectului 

Judetului Bacau , primarului comunei , Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bacău , șefului SVSU Gioseni 

,potrivit competenței  si va fi adusă la cunostinta publică  conform legii, pe site-ul :  www.primariagioseni.ro  

 

Președinte de ședință 
             Consilier,       
             Calara Alexandru   Contrasemnează pentru legalitate                                                                 
  Secretar general  comună,      
  Cristina Sandu 
 
 
 
 
 
 

NR. 15 
din  20 aprilie 2021    
Total consilieri în funcție: 13 
Hotărâre adoptată cu  12  voturi ,,pentru”  din  12  consilieri prezenți. 
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