
                                ROMÂNIA     
                          JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CHIŞLAZ

                                                         H O T Ă R Â R E
Privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane,materiale şi financiare pentru gestionarea
situaţiilor de urgenţă din comuna Chişlaz pe anul 2018

         Având în vedere Expunerea de motive cu nr.1.591/23 martie 2018  privind aprobarea Planului
de asigurare cu resurse umane,materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă pe anul
2018,a domnului Kosztandi Mihai,primarul comunei,
         Văzând raportul de specialitate cu nr.1.592 din 23 martie 2018 şi raportul de avizare al comisiei
de specialitate a consiliului local,
         Ţinând seama de prevederile  art.30 şi 33 din Ordonanţa de Urgenţă nr.21/2004 privind
Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de urgenţă ,cu modificările şi completările ulterioare
şi  de  ale  Hotărârii  Guvernului  nr.1040/2006  pentru  aprobarea  Planului  naţional  de  asigurare  cu
resurse umane,materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă,
         Văzând dispoziţiile art.25 lit.b) din Legea nr.481/2004 privind protecţia civilă,republicată,   
         În baza dispoziţiilor art.36 alin.(2) lit.d) coroborat cu alin.(6) lit.a) pct.8,art.45 şi art.115 alin.
(1)  lit.b)  din  Legea  administraţiei  publice  locale  nr.215/2001,republicată,cu  modificările  şi
completările ulterioare,
         Consiliul local al comunei Chişlaz întrunit în şedinţă  ordinară,cu  11  voturi „pentru”

                                                     - H O T Ă R Ă Ş T E :

         Art.1. –a)Se aprobă Planul de asigurare cu resurse financiare necesare gestionării situa iilor deț
urgen ă,conform anexei nr.1,parte integrantă a prezentei hotărâri.ț
                      b)Se aprobă Planul pentru asigurarea cu resurse materiale necesare gestionării
situaţiilor de urgenţă pe anul 2018,conform anexei nr.2,parte integrantă a prezentei hotărâri.
                      c)Se aprobă planul pentru asigurarea cu resurse umane necesare gestionării situaţiilor
de urgenţă pe anul 2018,conform anexei nr.3,parte integrantă a prezentei hotărâri.
         Art.2. – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul
comunei i eful Serviciului Voluntar pentru Situa ii de Urgen ă.ș ș ț ț
         Art.3. – Prezenta hotărâre se comunică:
                    - Instituţiei Prefectului - Judeţul Bihor;
                    - Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Crişana al judeţului Bihor;
                    - primarului comunei i efului Serviciului Voluntar pentru Situa ii de Urgen ă.ș ș ț ț

                     
                       Pre edinte de edin ă,ș ș ț
                            Gavril Demjen
                          
                                                                                                                     Contrasemnează,
                                                                                                                              Secretar,
                                                                                                                          Ioan Tiriteu
                                      
Nr.16 din 26 aprilie 2018.




