
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA BĂLĂCEANA 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea actualizării Planului privind asigurarea resurselor umane, materiale și 

financiare necesare gestionării situațiilor de urgență pe anul 2022 al Comitetului Local al 

comunei Bălăceana, județul Suceava 

 

 

 Consiliul local al comunei Bălăceana, judeţul Suceava; 

Având în vedere : 

-  proiectul de hotărâre al viceprimarului comunei Bălăceana, domnul Georgel Grosu, 

înregistrat cu  nr. 630 din 17.02.2022; 

- referatul de aprobare prezentat de domnul Georgel Grosu, primarul comunei, înregistrat 

cu nr.629 din 17.02.2022; 

- raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr.633 din 17.02.2022 ; 

- raportul de avizare al  Comisiei de specialitate a Consiliului Local, înregistrat la nr.748 

din 23.02.2022; 

 - 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. -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. -

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: -art. 22 lit. d: 

Comitetele Judeţene au următoarele atribuţii principale: - analizează şi avizează planul local 

pentru asigurarea cu resurse umane, materiale şi financiare necesare gestionarii situaţiilor de 

urgenţă; -art. 24 lit. d: Comitetele locale au următoarele atribuţii principale: - analizează şi 

avizează planul local pentru asigurarea cu resurse umane, materiale şi financiare necesare 

gestionării situaţiilor de urgenţă; -Legea privind protecţia civilă nr. 481/2004 modificată şi 

completată prin Legea nr.212/2006 şi Legea 241/2007 astfel: -art. 25 lit. b: „Consiliile Judeţene, 

Consiliul General a municipiului Bucureşti, consiliile locale ale municipiilor, oraşelor şi 

comunelor şi consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti” au următoarele atribuţii 

principale: - aprobă planurile anuale şi de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, 

materiale şi financiare destinate prevenirii şi gestionarii situaţiilor de urgenţă. -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. 

-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.  

-art.3, alin.2, art.42  alin.4, art.80  şi art. 82 din  Legea 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările ulterioare; 

-art.11 alin.( 4) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

-art.7 alin.(13) din Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003-republicată, privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, cu modificările și completările ulterioare; 

 

 

 

 

 



 

 

În baza art.129,alin.2,lit.d,alin.7,lit.h,art.139,alin.1,art.196,alin.1,lit.a) din O.U.G 

.nr.57/2019 Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art.1. Se aprobă Planul privind asigurarea resurselor umane, materiale și financiare 

necesare gestionării situațiilor de urgență pe anul 2022 al Comitetului Local al comunei 

Bălăceana, județul Suceava conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul comunei Bălăceana prin compartimentul de specialitate va aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.23. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului-județul Suceava, se aduce la 

cunoștința publică prin grija secretarului general al comunei. 

 

Preşedinte de şedintă, 

 

Constantin Todiraș 

 

                                       Contrasemnează, 

 

          Secretarul general al comunei Bălăceana,        

                                                                                          Beșa Elena   

 

   

 

BĂLĂCEANA, 28 februarie 2022 

Nr. 21 

 

 
 U.A.T. Bălăceana 

Consilier cl.I-Anechitei Nicolae 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
Total consilieri locali : 9                                                                                                                                  

Prezenti : 9                                                                                                                                  

Pentru :  9 

Împotrivă:0 

Abtineri : 0 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                       -PROIECT-  

Nr.630 din 17.02.2022 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA BĂLĂCEANA 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea actualizării Planului privind asigurarea resurselor umane, materiale și 

financiare necesare gestionării situațiilor de urgență pe anul 2022 al Comitetului Local al 

comunei Bălăceana, județul Suceava 

 

 

 Consiliul local al comunei Bălăceana, judeţul Suceava; 

Având în vedere : 

-  proiectul de hotărâre al viceprimarului comunei Bălăceana, domnul Georgel Grosu, 

înregistrat cu  nr. 630 din 17.02.2022; 

- referatul de aprobare prezentat de domnul Georgel Grosu, primarul comunei, înregistrat 

cu nr.629 din 17.02.2022; 

- raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr...................... ; 

- raportul de avizare al  Comisiei de specialitate a Consiliului Local, înregistrat la 

nr………………………. 

 - 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. -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. -

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: -art. 22 lit. d: 

Comitetele Judeţene au următoarele atribuţii principale: - analizează şi avizează planul local 

pentru asigurarea cu resurse umane, materiale şi financiare necesare gestionarii situaţiilor de 

urgenţă; -art. 24 lit. d: Comitetele locale au următoarele atribuţii principale: - analizează şi 

avizează planul local pentru asigurarea cu resurse umane, materiale şi financiare necesare 

gestionării situaţiilor de urgenţă; -Legea privind protecţia civilă nr. 481/2004 modificată şi 

completată prin Legea nr.212/2006 şi Legea 241/2007 astfel: -art. 25 lit. b: „Consiliile Judeţene, 

Consiliul General a municipiului Bucureşti, consiliile locale ale municipiilor, oraşelor şi 

comunelor şi consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti” au următoarele atribuţii 

principale: - aprobă planurile anuale şi de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, 

materiale şi financiare destinate prevenirii şi gestionarii situaţiilor de urgenţă. -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. 

-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.  

-art.3, alin.2, art.42  alin.4, art.80  şi art. 82 din  Legea 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările ulterioare; 

-art.11 alin.( 4) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

-art.7 alin.(13) din Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003-republicată, privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, cu modificările și completările ulterioare; 

 



 

În baza art.129,alin.2,lit.d,alin.7,lit.h, art.139,alin.1,art.196,alin.1,lit.a) din O.U.G 

.nr.57/2019 Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art.1. Se aprobă Planul privind asigurarea resurselor umane, materiale și financiare 

necesare gestionării situațiilor de urgență pe anul 2022 al Comitetului Local al comunei 

Bălăceana, județul Suceava conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul comunei Bălăceana prin compartimentul de specialitate va aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.23. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului-județul Suceava, se aduce la 

cunoștința publică prin grija secretarului general al comunei. 

 

 

Pentru primar,  

 

Viceprimar, Georgel Grosu 

 

 

 

                                                                                  Avizat pentru legalitate, , 

 

                                                                               Secretarul  general al comunei 

                                                                               Elena Beșa   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA BĂLĂCEANA 

PRIMAR 

Nr.629 din 17.02.2022 

 

REFERAT 

   privind aprobarea actualizării Planului privind asigurarea resurselor umane, materiale și 

financiare necesare gestionării situațiilor de urgență pe anul 2022 al Comitetului Local al 

comunei Bălăceana, județul Suceava 

 Stimaţi consilieri,  

Având în vedere prevederile: 

- 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. -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. -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: -art. 22 lit. d: Comitetele Judeţene au 

următoarele atribuţii principale: - analizează şi avizează planul local pentru asigurarea cu resurse 

umane, materiale şi financiare necesare gestionarii situaţiilor de urgenţă; -art. 24 lit. d: 

Comitetele locale au următoarele atribuţii principale: - analizează şi avizează planul local pentru 

asigurarea cu resurse umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă; -

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

Legea 241/2007 astfel: -art. 25 lit. b: „Consiliile Judeţene, Consiliul General a municipiului 

Bucureşti, consiliile locale ale municipiilor, oraşelor şi comunelor şi consiliile locale ale 

sectoarelor municipiului Bucureşti” au următoarele atribuţii principale: - aprobă planurile anuale 

şi de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare destinate prevenirii 

şi gestionarii situaţiilor de urgenţă. -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. 

-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.  

-art.3, alin.2, art.42  alin.4, art.80  şi art. 82 din  Legea 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările ulterioare; 

-art.11 alin.( 4) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

-art.7 alin.(13) din Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003-republicată, privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, cu modificările și completările ulterioare; 

-art.129,alin.2,lit.d,alin.7,lit.h, art.139,alin.1,art.196,alin.1,lit.a) din O.U.G .nr.57/2019 Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Menționez că prin Dispoziția primarului nr. 8 din 10.02.2022 pentru perioada 14 

februarie-20 februarie 2022 (perioda efectuarii unei fractiuni a concediului de odihna pentru anul 

2022) atribuţiile domnului Cojocariu Constantin-Octavian- primarului comunei Balaceana, vor fi 

indeplinite de către domnul Grosu Georgel  –viceprimarul comunei Bălăceana, care va avea 

drept de dispoziţie, va  păstra si gestiona  stampila  si sigiliul cu inscriptia -Primar. 

Astfel am iniţiat un proiect de hotărâre în acest sens pe care vă rog să-mi permiteţi să vi-l 

prezint şi să-l aprobaţi în forma prezentată. 

 

Pentru primar,  

 

Viceprimar, Georgel Grosu 

 



                                                                                                                                                                         

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

PRIMĂRIA COMUNEI BĂLĂCEANA 

Compartiment financiar contabil 

Nr.2042 DIN 18.05.2022 

 

RAPORT  

de specialitate la proiectul de hotărâre  privind aprobarea actualizării Planului privind 

asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de 

urgență pe anul 2022 al Comitetului Local al comunei Bălăceana, județul Suceava 

  

 

 Doamnă și domnilor consilieri,  

Având în vedere prevederile: 

- 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. -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. -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: -art. 22 lit. d: Comitetele Judeţene au 

următoarele atribuţii principale: - analizează şi avizează planul local pentru asigurarea cu resurse 

umane, materiale şi financiare necesare gestionarii situaţiilor de urgenţă; -art. 24 lit. d: 

Comitetele locale au următoarele atribuţii principale: - analizează şi avizează planul local pentru 

asigurarea cu resurse umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă; -

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

Legea 241/2007 astfel: -art. 25 lit. b: „Consiliile Judeţene, Consiliul General a municipiului 

Bucureşti, consiliile locale ale municipiilor, oraşelor şi comunelor şi consiliile locale ale 

sectoarelor municipiului Bucureşti” au următoarele atribuţii principale: - aprobă planurile anuale 

şi de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare destinate prevenirii 

şi gestionarii situaţiilor de urgenţă. -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. 

-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.  

-art.3, alin.2, art.42  alin.4, art.80  şi art. 82 din  Legea 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările ulterioare; 

-art.11 alin.( 4) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

-art.7 alin.(13) din Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003-republicată, privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, cu modificările și completările ulterioare; 

-art.129,alin.2,lit.d,alin.7,lit.h, art.139,alin.1,art.196,alin.1,lit.a) din O.U.G .nr.57/2019 Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

am iniţiat un proiect de hotărâre în acest sens pe care vă rog să-mi permiteţi să vi-l prezint 

şi să-l aprobaţi în forma prezentată. 

propun aprobarea proiectului de hotărâre  în forma prezentată. 

 

 

Consilier cl.I, 

 

Anechitei Nicolae 

 



 

 

 

 R O M Â N I A 

 JUDETUL SUCEAVA 

 COMUNA BĂLĂCEANA 

 CONSILIUL LOCAL 

 

 Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget –finante, 

administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarie comunala, 

protecţia mediului şi turism 

Nr. 748 din 23.02.2022; 
 R A P O R T   DE   A V I Z A R E 

la proiectul de hotărâre  de hotărâre  privind aprobarea actualizării Planului privind 

asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de 

urgență pe anul 2022 al Comitetului Local al comunei Bălăceana, județul Suceava 

  

 

Comisia pentru programe de dezvoltare economico -socială, buget –finanțe, administrarea 

domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodărie comunala, protecţia mediului şi 

turism, întrunită în ședință astăzi data de mai sus, a analizat expunerea de motive, proiectul de 

hotărâre şi  avizează favorabil proiectul  de hotărâre în forma prezentată şi-l  înaintează 

Consiliului Local spre dezbatere si aprobare. 

             Președintele comisiei aduce la cunoştință faptul că avizul a fost emis cu respectarea 

cvorumului prevăzut de lege. 

 Nr. consilieri în comisie-3    

  Consilieri prezenţi-3     

 Consilieri absenţi-0. 

 Vot pentru aviz-3                   

 Abţineri-0                     

 Voturi contra -0 

 

Presedinte de comisie,                                                             Secretarul comisiei, 

 

                Constantin     Todiraş                                                                  Georgel Grosu  


