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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Planului de aprovizionare cu resurse umane, materiale și financiare necesare 

gestionării situațiilor de urgență pentru anul 2015 
 
 
 
    Consiliul local al comunei Pîrteştii de Jos,jud.Suceava: 
    Având în vedere : 
- Expunerea de motive a primarului comunei Pîrteştii de Jos,jud.Suceava înregistrată la nr.4188 din 
18.06.2015; 
- Raportul Compartimentului de resort din aparatul permanent al primarului comunei Pîrteştii de 
Jos, înregistrat la nr. 4190 din 18.06.2015;  
Raportul Comisiei de specialitate nr.1 din cadrul Consiliului local al comunei  Pîrteştii de Jos, 
înregistrat la nr. 4341 din 24.06.2015;  
- Raportul Comisiei de specialitate nr. 3 din cadrul Consiliului local al comunei  Pîrteştii de Jos, 
înregistrat la nr. 4342 din 24.06.2015;  
- Prevederile art 5, art 7 alin (1) lit e), art. 24 lit.d) , Cap. IV art. 30 alin.(1), art. 32 alin(3), art. 33 și 
art. 37 lit. d) din Ordonanţa de urgenţă nr. 21/15.04.2004 privind Sistemul Naţional de 
Management al Situaţii de Urgenţă, cu modificările și completările ulterioare; 
- Prevederile Hotărârii nr. 2.288 din 9 decembrie 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 dispoziţiilor art. 36 alin. (1),alin.(2) lit. a) d), alin. (6) lit. a), pct.8 şi a art. 45coroborat cu 
art.115  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
     Art.1  Se aprobă  Planul de aprovizionare cu resurse umane, materiale și financiare necesare 
gestionării situațiilor de urgență pentru anul 2015, conform anexelor nr.1, 1/a și 1/b care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
     Art.2 Primarul comunei Pîrteştii de Jos şi viceprimarul comunei Pîrtestii de Jos, vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

Preşedinte de şedinţă, 
Todosi Petru 
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Pîrteştii de Jos 26.06.2015                                                                            Secretarul comunei, 
Nr. 32                                                                                                                    Ciornei  Laura 

 
 


