JUDETUL BIHOR
PRIMARIA MLINICIPIULUI BEIU$

pnorucr or uorARAnE
din 27 .04.2017

privind aprobarea reactualizdrii Planului de asigu rare a resurselor
umane, rnateriale qi
financiare pentru gestionarea situafiilor de urgenfl din municipiul
Beiuq pe anul 2017.
Ing. Mlendea c[luq petru - primar al municipiului Beiuq,
Av6nd in vedere Raportul de specialitate nr.'3738121.0q.2017 intocmit
de dl. Buddu vasile
- inspector Protecfie civild,
Ludnd in considerare Adresa nr. 1206369 din 01.03.2017, inre;gistratd,la
institutia noastrd
cu numarul 1959 din 03'03.2017 emisd de de Inspectoratul pentru
Sitilatii de Urgenta,,Crisana',
al Judetului Bihor, privind Metodologia elabordrii Planului de asigurare cu
resurse umane,
materiale si financiare pentru gestionarea situatiilor de urgenta.
Avdnd in vedere prevederile:
- HG 1040 din 09.08.2006 pentru aprobarea Planului national de asigurare cu resurse
umane, materiale si financiare pentru gestionarea situatiilor
de urgenta:;
- HG nt'1491 din 09.09.2004 pentru aprobarea Regulamnetului cadrul privind
structura
organizatoricd, atributiunile functionale si dotaiea comitetelor
si centrelor operative pentru situatii

de urgenta;

- OUG nr.2112004 privind Sistemul National de Management a.l Situatiilor
de Urgenta cu
modificarile si completarile ulterioare, astfel:
- art.24lit.d: comitetere locale au urmatoarele atributii principale:
- analizeazd si avizeazd planul local pentru asigurarea cu resurse uma.ne,
materiale si financiare
necesare gestionarii situatiilor de urgenta;
- Legea privind protectia civila nr.4g U2004 modificata sji completata prin Legea
nr.21212006 si Legea 24112007, astfel:
-art.25.lit.b: consiliile Judetene, consiliul Generar al municipiului
Bucuresti, consiliile
locale ale municipiilor. oraselor si comunelor si consiliile locale
ale sectoarelor municipiului
Bucuresti au urmatoarele atributii principale:
aproba planul anual si de perspectiva pentru asigurarea resurselor
umane , materiale si
financiare destinate prevenirii si gestionarii situaliilor de
urgenta"
- HG nr.557 din 03.08.2016 privind managementul tipurilor
de risc.
Planul pentru asigurarea resurselor urnun", materiale si financiare
necesare gestionarii
situatiilor de urgenta se intocmeste de crtre personal abilitat din cadrul
primariilo r, se analizeazd,
si se avizeazd' de crtre comitetul local pentiu situatii de urgenta si
se aproba de cdtre Consiliul
Local respectiv Consiliul Judetean.
In temeiul att.36 alin.2lit.d, alin.6 lit.a pct, 8, art. 45 gi art" 115 din Legea
nr.2l5l200l
republicatl a administrafiei publice locale,
Propun consiliului municipal Beiuq adoptarea urmdtorului:

pRorECT DE HorAnAnn
Art.l Se aprobd teactualizarea Planului de asigurare a resurselor umane, materiale gi
financiare-Plnty gestio-narea situafiilor de urgen{d din municipiul Beiug pe anul 20t7,
conform
Anexelor 1,2 Si 3 care fac parte integrant6 din prezentul proieci de hgtdrdrf.
Art,2 Cu ducerea la indeplinire se incredinfeazi Primarul municipiului Beiuq gi dl. Buddu
''
Vasile - inspector Proteclie civilS, care vor asigura indeplinirea formalitdlilor
legale.

PRIMAR II
Ing. MLENDE/, Caqu$ PETRU

yl

'il|\
f

n,\

,"i'i

VIZAT pt. legalitate
SECRE'TAR

'' '"':i"

in,jillr,,^n'"

Jrs. SCRoFAN

/

srE/{Nf-ALTNA

I, +_r,lrrr,/
'l,1, I /

r

I
Y-'llt'ii3"i
'((.IH97

o

