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HOTARARE 
 privind aprobarea Planului anual de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare 

pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă  pe anul  2021, la nivelul comunei Vâlcelele, 

judetul Calarasi. 
  

 

Consiliul Local al Comunei Vâlcelele  intrunit in sedinta  ordinara de lucru 

din data de 30.03.2021  

AVAND IN VEDERE: 

➢ Referat de aprobare nr 506/11.03.2021intocmit de viceprimarul comunei din care rezulta 

necesitatea si oportunitatea adoptarii unei hotarari privind aprobarea Planului Comitetului Local 

pentru Situatii de Urgenta de asigurare cu resurse umane,materiale si financiare pentru 

gestionarea situatiilor de urgenta din comuna Vilcelele pe anul 2021; 

➢ Raportul  de specialitate al Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta nr 492/10.03.2021; 

➢ Avizul comisiei de specialitate a consiliului local nr 6/15.03.2021 si procesul verbal al sedintei de 

lucru a comisiei 03/15.03.2021; 

➢ Prevederile art 30 alin(1) si art 33  din OUG 21/2004 privind Sistemul national de management al 

situatiilor de urgenta aprobat prin Legea nr 15/2005; 

➢ Prevederile art 25 lit b din Legea 481/2004 privind protectia civila , cu completarile si 

modificarile ulterioare; 

➢ HG 1040/2006 pentru aprobarea Planului national de asigurare cu resurse umane,materiale si 

financiare pentru gestionarea situatiilor de urgenta; 

➢ Prevederile Legii nr 52\2003 privind transparenta decizionala in administratie; 

 

In temeiul art 196 alin 1 lit a) din OUG nr  57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1- Se aproba  Planul anual de asigurare cu resurse umane, materiale şi  financiare pentru    

gestionarea situaţiilor de urgenţă  pe anul  2021, la nivelul comunei Vâlcelele,judetul Calarasi,potrivit 

anexelor care fac parte integranta din prezenta hotarare. 

Art .2- Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul comunei Vâlcelele in 

calitate de presedinte al Comitetului local pentru Situatii de Urgenta si Serviciul Voluntar pentru Situatii 

de Urgenta. 

Art. 3 -Secretarul comunei va comunica prezenta celor interesati.  

 

Nr. 14                                                  Presedinte de sedinta                                  Contrasemneaza  

Adoptata la Valcelele                         Tanase Nicolae                                           p. Secretar general                                                                                                                                                                       

Astazi 30.03.2021                                                                                               Antochie Bogdan Costin       

Cu un nr de.............voturi pentru                                                                                                                                         

Cu un nr de............voturi impotriva   

Cu un nr de............abtineri                                                                                                
 


