JUDETUL BIHOR
CONSILIUL MLINICIPIAL BEIU$

HotARARBa

nr.zo

din 28.04.2017

privind aprobarea reactualizdrii Planului de asigurare a resurselor umane, materiale
qi financiare pentru gestionarea situaJiilor de urgenld din municipiul Beiug pe anul 2017.
Ydzdnd proiectul de hotdrdre prezentat de Primarul municipiului Beiuq care are
avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului local,
Av6nd in vedere Raportul de specialitate nr.3738121.04.20[7 intocmit de dl. Buddu
Vasile - inspector Proteclie civili,
Lu6nd in considerare Adresa nr. 1206369 din 01.03.2017, inregistrati la institulia
noastrd cu numarul 1959 din 03.03.2017 emisd de de Inspectoratul pentru Situatii de
Urgenta " Crisana" al Judetului Bihor, privind Metodologia elaboriirii Planului de asigurare
cu resurse umane, materiale si financiare pentru gestionarea situatiLilor de urgenta"
AvAnd in vedere prevederile:
- HG 1040 din 09.08 .2006 pentru aprobarea Planului nLational de asigurare cu
resurse umane, materiale si financiare pentru gestionarea situatiilor de urgenta;
- HG nr.l49l din 09.09.2004 pentru aprobarea Regularnnetului cadrul privind
structura organizatoricd, atributiunile functionale si dotarea oomitetelor si centrelor
operative pentru situatii de urgenta;
- OUG nr.2112004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de
Urgenta cu modificarile si completarile ulterioare, astfel:
- art.24lit.d: Comitetele locale au urmatoarele atributii principale:
- analizeazd si avizeazd" planul local pentru asigurarea cu resui:se umane, materiale si
financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta;
- Legea privind protectia civila nr.48112004 modificata si completata prin Legea
nr.21212006 si Lege a 241 12007, astfel:

-art.25.lit.b: Consiliile Judetene, Consiliul General al municipiului Bucuresti,
consiliile locale ale municipiilor, oraselor si comunelor si consiliiLle 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 situatiilor cte urgenta.
- HG nr.557 din 03.08 .2016 privind managementul tipurilor rle risc.
Planul pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare necesare
gestionarii situatiilor de urgenta se intocmeste de cdtre persorn&l abilitat din cadrul
primariilor, se analizeazd, si se avizeazd de cdtre comitetul local pentru situatii de urgenta si
se aproba de cdtre consiliul Local respectiv consiliul Judetean.
In temeiul art.36 alin.2 lit.d, alin.6 lit.a pct. 8, art. 45 gi art. I 15 din Legea nr.
215/2A01 republicatd, a administrafiei publice locale,
Consiliul municipal Beiuq:

HorAnA$rE
Art.L

Se aprobd reactualizarea Planului de asigurare a resurselor umane, materiale gi

financiare pentru gestionarea situaliilor de urgen!6 din municipiul Beiug pe anul 2017,
conform Anexelor 1, 2 gi 3 care fac parte integrant6 din prezenta HotSrdre.
Art,2 Cu ducerea la indeplinire se incredinteazd Primarul municipiului Beiug gi dl.
Buddu Vasile - inspector Proteclie civi16, care vor asigura indeplin:irea formalitalilor legale.
Art. 3 Prezenta se comunic6 cu:
-Institulia Prefectului -Judeful Bihor
-Primarul municipiului Beiug
- Dl. Budiu Vasile - inspector Protectie civili
- Inspectoratul pentru Situalii de UrgenJd "Crigurna" al judefului Bihor
- Se afigeazd public
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