
         R O M A N I A 
         JUDETUL  PRAHOVA 
      COMUNA TIRGSORU VECHI 
         CONSILIUL  LOCAL 
 

H O T A R A R E 
privind aprobarea „Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare 

destinate prevenirii si gestionarii situatiilor de urgenta pe anul 2015” 
 
 

Avand in vedere: 
Expunerea de motive a d-lui Dragan Nicolae, primarul comunei Tirgsoru Vechi, judetul 

Prahova, inregistrata cu nr. 1352/05.02.2015 din care rezulta necesitatea aprobarii “Planului 
pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare destinate prevenirii si gestionarii 
situatiilor de urgenta pe anul 2015” in comuna Tirgsoru Vechi, judetul Prahova; 

Raportul de specialitate al Compartimentului Secretariat si Resurse Umane privind 
aprobarea “Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare destinate 
prevenirii si gestionarii situatiilor de urgenta pe anul 2015”, inregistrat cu nr. 1353/05.02.2015; 

In conformitate cu prevederile: 
- ale art. 24 lit.d) din O.U.G. 21/2004 privind Sistemul national de management al 

situatiilor de urgentă aprobat prin Legea nr. 15/2005; 
- art. 25 lit.b) din Legea 481/2004 privind protectia civilă, cu completările şi modificările 

ulterioare; 
- Ordinul MIRA nr. 50953 /16.05.2005 completat cu Ordinul 26907 din 17.12.2006 

referitor la avizarea planurilor pe cele trei categorii: umane, materiale şi financiare; 
- HG 2288/2004 pentru aprobarea repartizării principalelor functii de sprijin pe care le 

asigură ministerele, celelalte organe centrale si organizatii neguvernamentale privind prevenirea 
si gestionarea situatiilor de urgenţă; 

- HG 1040/2006 pentru aprobarea Planului national de asigurare cu resurse umane , 
materiale si financiare pentru gestionarea situatiilor de urgenţă şi HG 1491 din 2004 privind 
aprobarea regulamentului cadru pentru structura organizatorică, atributiunile functionale si 
dotarea CLSU şi centre operative; 

In temeiul prevederilor art.36 alin.6 lit.a, pct.8 din Legea nr.215/2001, Legea 
administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 
Consiliul Local al comunei Tirgsoru Vechi, judetul Prahova, adopta prezenta  

hotarare: 
 
Art.1 – Se aproba “Planul pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare 

destinate prevenirii si gestionarii situatiilor de urgenta pe anul 2015” in comuna Tirgsoru Vechi, 
judetul Prahova, conform anexei la prezenta. 

Art.2 - Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei se insarcineaza Primarul 
comunei Tirgsoru Vechi, iar cu aducerea la cunostinta publica a prevederilor , se insarcineaza 
secretarul comunei Tirgsoru Vechi, judetul Prahova. 
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