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H O T Ă R Â R E A  Nr. 24 
din 30. 03. 2021 

pentru aprobarea planului de asigurare cu resurse umane, materiale și financiare pentru gestionarea 
situațiilor de urgență din comuna Roșiori pe anul 2021 

 
 Având în vedere  Proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Roşiori și Raportul 
compartimentului de specialitate, referitor la aprobarea planului anual pentru asigurarea resurselor umane, 
materiale și financiare destinate prevenirii și gestionării situațiilor de urgență la nivelul  Comunei Roșiori.     
  
            În baza, 

1. H.G. nr. 1040 din 09.08.2006 pentru aprobarea Planului  naţional de asigurare cu  
resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă. 

2. H.G. nr. 1491 din 09.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind 
structura organizatorică, atribuţiunile funcţionale şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii 
de urgenţă. 

3. Ordonanţa de urgenţă nr. 21/2004. privind Sistemul Naţional de Management al 
Situaţiilor de Urgenţă aprobată cu modificări şi completări  prin Legea nr. 15/2005 astfel. 

4. Legea privind protecţia civilă nr. 481/2004 modificată şi completată prin Legea  
nr.212/2006 şi Legea 241/2007. 

5. H.G. 2288 din 09.12.2004 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. 

6. Ordinul M.I.R.A. nr. 50953/16.05.2005 privind macheta planului, completat cu  
ordinul nr. 26907 din 07.12.2006 referitor  la avizarea planurilor pe cele 3 categorii: umane, materiale şi 
financiare. 
      În baza prevederilor art. 129 alin.(1), (2) lit.d, (7) lit.h, art.139 și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
 

Consiliul Local al comunei Rosiori 
 H O T Ă R Ă Ș T E 

 
     Art.1. Se aproba  planul de asigurare cu resurse umane, materiale si financiare pentru gestionarea 
situatiilor de urgenta din comuna Rosiori pe anul 2021  în forma  prevăzută în anexa la prezenta hotărâre 

    Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul Comunei Rosiori 
    Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, în termenul prevăzut de lege cu: Primarul comunei Roșiori, 
Instituția Prefectului - Județul Bihor, Viceprimarul comunei, Compartimentul financiar-contabil, 
Inspectoratul pentru Situații de Urgență  Crișana a județului Bihor și se aduce la cunoștință publică prin 
depunere la Monitorul Oficial al Comunei Roșiori, în format electronic, la pagina de internet 
www.rosiori.ro, în subeticheta „HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII  DELIBERATIVE” precum și afișare la 
afișierul 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hotărârea a fost adoptată cu   10  de voturi „pentru”,  0   voturi „împotrivă”,  0  „ abţineri” de către cei  10   consilieri prezenti la 
ședința din totalul de 11 consilieri în funcţie. 

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
 

���� …………………………….……… 
                  Kerecsenyi Emeric 

 Contrasemnează pentru legalitate: 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 

 
���� ………………….……… 

 Varga Sandor 


