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HOTĂRÂRE nr 19 /31.05.2018 

 
 

privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi 
financiare destinate prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă pe anul 2018 

 
 

Consiliul local al comunei Movila Banului, judeţul  Buzau  
     Având în vedere 

- Expunerea de motive a primarului Movila Banului inregistrata la numarul 
2472/03.05.2018 

- Raport de specialitate inregistreat la numarul 2473/03.05.2018 
- Avizul comisiei de specialitate in registrat la numarul 2474/03.05.2018 
- Prevederile  art. 13 lit. g) raportat la art. 14 lit. k) din Legea nr. 307/2006 

privind apărarea împotriva  incendiilor, cu modificările ulterioare,  
-  dispoziţiile art. 25 lit. b)  din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, 

republicată, cu modificările ulterioare, 
-  prevederile art. 24 lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a  Guvernului nr. 

21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de 
Urgenţă, aprobată prin Legea nr. 15/2005, 

-  prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1040/2006 pentru aprobarea 
Planului naţional de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare 
pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă, 

- prevederile  Hotărârii Guvernului nr. 2288/2004 pentru aprobarea 
repartizării principalelor funcţii de sprijin pe care le asigură ministerele, 
celelalte organe centrale şi organizaţiile neguvernamentale privind 
prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă, 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) şi alin. (2) lit. b) combinat cu alin. (4) 
lit. d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare,  

 
HOTĂRÂȘTE 

 



        
Art. 1. - Se aprobă planul pentru asigurarea cu resurse materiale, 

financiare și umane  necesare gestionării situațiilor de urgență pe anul 2018 , 
prevăzut în anexele  ce   fac parte integrantă din prezenta hotăr 

 Art. 2. - Secretarul comunei Movila Banului va comunica prezenta 
hotarare persoanelor si institutiilor interesate. 

 
 

 
 
 
 
 

Presedinte sedinra  
Dumitru Paul 

                                                                                        
 
      
               
 
 

Contrasemneaza 
Secretar delegat 
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Aceasta hotarare a fost adoptata  de Consiliul local al comunei Movila Banului in sedinta din data 
de 31.05.2018 cu respectarea  prevederilor  art. 45 alin 1, 2 sau 3 din legea 215/2001 a 
administratiei publice locale, republicata , cu un numar de  11 voturi pentru,  0 abtineri si    0 
voturi impotriva , din numarul total 11  de consilieri in functie si 11  consilieri prezenti la sedinta 
 
 
 


