
ROMÂNIA 

Judeţul Satu Mare 

Consiliul local al comunei Căpleni 

 

 

Proiect de Hotărâre nr. 26/2021 

privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea 

situaţiilor de urgenţă de pe teritoriul administrativ al comunei Căpleni pe anul 2021 

 

Consiliul local al comunei Căpleni, întrunit în şedinţa ordinară din data de _________ 

 

  Având în vedere: 

• Referatul de aprobare al primarului comunei Căpleni nr.26/07.06.2021;  

• Raportul de specialitate întocmit de Șeful Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului, prin care se propune aprobarea Planului de asigurare a 

resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă, pe anul 2021 

nr.1/07.06.2021;  

• Raportul comisiei pentru buget-finanțe, patrimoniu, activităţi economico-financiare; amenajarea 

teritoriului şi urbanism; agricultură; protecţie mediu şi turism nr.       /2021;  

În conformitate cu prevederile art. 25 lit. b) din Legea nr. 481 /2004 privind protecţia civilă, 

republicată, cu modificările ulterioare, ale art. 24 lit. d), art.30 alin.(1), art.33 din Ordonanţa de 

Urgenţă a Guvernului nr. 21 /2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, 

cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1040/2006 pentru aprobarea 

Planului naţional de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor 

de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 557/2016 privind 

managementul tipurilor de risc, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 129 alin. (2) lit. d), 

alin. (7) lit. h) din Codul administrativ aprobat prin Ordonanţa de urgenţă nr. 57 /2019, cu modificările 

şi completările ulterioare;  

În temeiul art. 139 alin. (1) art.196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57 / 2019, 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

Adoptă prezenta 

  

 

HOTĂRÂRE  

 

  

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

gestionarea situaţiilor de urgenţă de pe teritoriul administrativ al comunei Căpleni pe anul 2021, 

potrivit anexelor nr.1-3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

Art.-2.- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul  comunei 

Căpleni în calitate de preşedinte al Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă. 

  

Art.-3.-  Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Căpleni, în 

termenul prevăzut de lege, primarului comunei Căpleni, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare. 

 

       Art.-4.- Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afișare pe site-ul Primăriei 

comunei Căpleni. 



 

 Căpleni, 7 iunie 2021.-  

 

 

    Iniţiator           Avizat 

               Megyeri Tamás-Róbert               Csizmar Erika 

                       Primarul comunei Căpleni              Secretar  general 


