ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA PÂNGĂRAŢI
PRIMAR

privind aprobarea
„Planul de pregătire în domeniul situațiilor de urgență în anul 2020”
PRIMARUL COMUNEI PÎNGĂRAŢI – Petru LUNGU-BORDEA
Având în vedere prevederile :
Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată,
Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor (*actualizată*),
Ordonanţei de Urgenţă nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de
Urgenţă, cu modificările și completările ulterioare,
Hotărârii Guvernului nr. 1489/2004 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului Naţional
pentru Situaţii de Urgenţă,
Hotărârii Guvernului nr. 557 din 3 august 2016 privind managementul tipurilor de risc,
Hotărârii Guvernului nr. 768 din 19 octombrie 2016 privind organizarea şi funcţionarea
Platformei naţionale pentru reducerea riscurilor la dezastre,
Hotărârii Guvernului nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura
organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă,
Hotărârii Guvernului nr. 94 din 12 februarie 2014 (*actualizată*) privind organizarea,
funcţionarea şi componenţa Comitetului naţional pentru situaţii speciale de urgenţă,
Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor
generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, modificat şi completat de Ordinul
ministrului administraţiei şi internelor nr. 786/2005,
Ordinului ministrului mediului şi schimbărilor climatice, al ministrului afacerilor interne şi
al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 330/44/2178/2013 pentru aprobarea
Manualului primarului pentru managementul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii şi secetă hidrologică şi a
Manualului prefectului pentru managementul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii şi secetă hidrologică,
Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 75 din 27 iunie 2019 pentru aprobarea Criteriilor de
performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de
urgenţă,
Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 1259/2006 pentru aprobarea Normelor
privind organizarea şi asigurarea activităţii de înştiinţare, avertizare, prealarmare şi alarmare în situaţii de protecţie
civilă,
Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 1184/2006 pentru aprobarea Normelor
privind organizarea şi asigurarea activităţii de evacuare în situaţii de urgenţă,
Ordinului comun al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi ministrului
administraţiei şi internelor nr. 1995/1160 din 18 noiembrie 2005 pentru aprobarea Regulamentului privind
prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice riscului la cutremure şi/sau alunecări de teren,
Ordinului comun al Ministerului Apelor şi Pădurilor şi Ministerul Afacerilor Interne nr.
459/78/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii,
fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă şi poluări
marine în zona costieră,
Ordinului inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență nr.
4301/I.G. din 06.01.2020, privind pregătirea în domeniul situațiilor de urgență a reprezentanților instituțiilor
prefectului și a personalului cu funcții de conducere și atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă din administrația
publică locală, servicii descentralizate și deconcentrate în anul 2020;
Referatul cu nr.1248 din 13.02.2020 a șefului serviciului voluntar pentru situații de urgență
prin care propune aprobarea ”Planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență în anul 2020”

În temeiul prevederilor art. 154 alin.(1) ,art.155 alin.(1) lit.d), alin.(5) lit.b) , art.156 alin.(1)
coroborate cu prevederile art. 196 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.
57/2019, privind Codul Administrativ

D I S P U N:
Art.1 – Se aprobă ”Planul de pregătire în domeniul situațiilor de urgență în anul 2020”,
prevăzut în anexa la prezenta dispoziție.
Art.2 - Șeful Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență va urmări ducerea la îndeplinire a
sarcinilor cuprinse în ”Planul de pregătire în domeniul situațiilor de urgență în anul 2019”.
Art.3 - Secretarul comunei Pângăraţi va asigura comunicarea prezentei dispoziţii Prefectului judeţului
Neamţ, în vederea exercitării controlului de legalitate, precum şi altor persoane, autorităţi şi instituţii
publice interesate.
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