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P L A N U L
 PENTRU ASIGURAREA CU  RESURSE MATERIALE NECESARE GESTIONĂRII SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ PE ANUL 2021

Nr.
crt

FUNCŢII DE SPRIJIN PRODUSUL/ LUCRAREA/
DOTAREA U

.M
.
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lei]

SUME ALOCATE 2021 [mii lei]
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MATERIALE
(Col. 5x6)
Titlul II

TOTAL
LUCRĂRI/
DOTĂRI
Titlul XII

Din care:

Lucrări de
investiţii în
continuare

Lucrări de
investiţii

noi

Dotări
independente

(Col. 5x6)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.

În tiin are, avertizare i alarmare științare, avertizare și alarmare țare, avertizare și alarmare științare, avertizare și alarmare (Se denumeşte 
funcţia de sprijin repartizată conform ANEXA 2 la H.G. 
Nr. 557/2016)
1.Cheltuieli materiale (Titlul II)
1.1.Produsul ……….(se denumeşte)
               Subtotal 
1.2.Produsul ……….(se denumeşte)

                  Subtotal
1.3.Produsul ……….(se denumeşte)

               Subtotal
1.4.Produsul ……….(se denumeşte)

                  Subtotal

Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului local nr.18 din 16 aprilie 
2021
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Total cheltuieli materiale
2. Cheltuieli lucrări/ dotări (Titlul XII)

2.1.Lucrări de investiţii în continuare
  - Obiectivul ……….(se denumeşte)
  - Obiectivul ……….(se denumeşte)
    Subtotal: obiective în continuare
2.2.Lucrări de investiţii noi
  - Obiectivul ……….(se denumeşte)
  - Obiectivul ……….(se denumeşte)
    Subtotal: obiective noi
2.3.Dotări independente
  - Produsul ……….(se denumeşte)
  - Produsul ……….(se denumeşte)
    Subtotal: dotări independente

Total: lucrări/dotări

TOTAL: materiale/lucrări/dotări - funcţie de sprijin

3. Comunica ii i informaticățare, avertizare și alarmare științare, avertizare și alarmare  (Se denumeşte funcţia de 
sprijin repartizată conform ANEXA 2 la H.G. Nr. 557/2016)

1.Cheltuieli materiale (Titlul II)
1.1.Produsul ……….(se denumeşte)
               Subtotal 
1.2.Produsul ……….(se denumeşte)

                  Subtotal
1.3.Produsul ……….(se denumeşte)

               Subtotal
1.4.Produsul ……….(se denumeşte)

                  Subtotal

Total cheltuieli materiale
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2. Cheltuieli lucrări/ dotări (Titlul XII)

2.1.Lucrări de investiţii în continuare
  - Obiectivul ……….(se denumeşte)
  - Obiectivul ……….(se denumeşte)
    Subtotal: obiective în continuare
2.2.Lucrări de investiţii noi
  - Obiectivul ……….(se denumeşte)
  - Obiectivul ……….(se denumeşte)
    Subtotal: obiective noi
2.3.Dotări independente
  - Produsul ……….(se denumeşte)
  - Produsul ……….(se denumeşte)
    Subtotal: dotări independente

Total: lucrări/dotări

TOTAL: materiale/lucrări/dotări - funcţie de sprijin

9. Localizarea si stingerea incendiilor (accesorii, 
echipamente de protec ie, utilaje, carburan i, revizii, ție, utilaje, carburanți, revizii, ție, utilaje, carburanți, revizii, 
repara ii curente, pregătirea personalului, asigurări de ție, utilaje, carburanți, revizii, 
sănătate, îndemniza ii pt. interven ii, contracte prestări ție, utilaje, carburanți, revizii, ție, utilaje, carburanți, revizii, 
servicii).(Se denumeşte funcţia de sprijin repartizată 
conform ANEXA 2 la H.G. Nr. 557/2016)
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1.Cheltuieli materiale (Titlul II)
1.1.Accesorii
Rolă furtun tip C
Lopată PSI
Cazma PSI
Topor târnăcop
Costum  PSI
Casca cu vizor
 Bocnaci protectie
Manusi protectie
Lanterna cu acumlator
 Brau  pompier

Buc
Buc
Buc
Buc
Buc
Buc
Buc
Buc
Buc
Buc

2
4
4
2
10
10
10
10
10
10

-
-
-
-
4
4
4
4
4
4

2
4
4
2
6
6
6
6
6
6

0,20
0,04
0,04
0,12
0,40
0,26
0.25
0,05
0,10
0,20

0,40
0,16
0,16
0,24
2,40
1,56
1,50
0,30
0,60
1,20

               Subtotal accesorii 72 24 48 1.66 8.52
1.2.Echipament protec iețare, avertizare și alarmare 
Aparat de respirat cu aer comprimat
Produsul ……….(se denumeşte)
Produsul ……….(se denumeşte)

cpl 1 - 1 4,50 4,50

                  Subtotal echipamente protec ieție 4,50

1.3.Utilaje
Produsul ……….(se denumeşte)
Produsul ……….(se denumeşte)
Produsul ……….(se denumeşte)

               Subtotal utilaje

1.4.Carburan ițare, avertizare și alarmare 
Benzină litri 200 - 200 0,0052 1,04

                  Subtotal carburan iție 200 200 1,04
1.5.Revizii
Produsul ……….(se denumeşte)
                  Subtotal revizii
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1.6.Repara ii curentețare, avertizare și alarmare 
Produsul ……….(se denumeşte)
                  Subtotal repara ii curenteție
1.7.Pregătirea personalului
Produsul ……….(se denumeşte)
                  Subtotal pregătirea personalului
1.8.Asigurări de sănătate pentru personalul SVSU
Produsul ……….(se denumeşte) lei 2,00 2,00 2,00

Subtotal asigurări de sănătate pentru personalul SVSU 2,00 2,00 2,00
1.9.Indemniza ii pentru incendiițare, avertizare și alarmare 
Produsul ……….(se denumeşte)

                  Subtotal indemniza ii pentru incendiiție

1.10.Contracte prestări servicii
Asisten ă Situa ii de Urgen ăție, utilaje, carburanți, revizii, ție, utilaje, carburanți, revizii, ție, utilaje, carburanți, revizii, lei 6,00 - 6,00 6,00

                  Subtotal contracte prestări servicii 6,00 6,00 6,00

Total cheltuieli materiale 22,06 22,06
2. Cheltuieli lucrări/ dotări (Titlul XII)
2.1.Lucrări de investiţii în continuare
  - Obiectivul ……….(se denumeşte)
  - Obiectivul ……….(se denumeşte)
    Subtotal: obiective în continuare
2.2.Lucrări de investiţii noi
  - Obiectivul ……….(se denumeşte)
  - Obiectivul ……….(se denumeşte)
    Subtotal: obiective noi
2.3.Dotări independente
  - Produsul ……….(se denumeşte)
  - Produsul ……….(se denumeşte)
    Subtotal: dotări independente

Total: lucrări/dotări
TOTAL: materiale/lucrări/dotări - funcţie de sprijin
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Total: cheltuieli materiale
TOTAL GENERAL: MATERIALE/LUCRĂRI/DOTĂRI -

FUNCŢIIDESPRIJIN
22,06

22,06

NOTĂ:
1. Dimensionarea propunerilor de cheltuieli aferente deficitelor de produse/lucrări şi/sau dotări independente ce vor fi înscrise în plan, va ţine seama de volumul restrâns al resurselor 

financiare pe care statul le poate aloca pe seama veniturilor ce pot fi atrase anual la bugetul de stat sau la bugetele locale, în acest sens impunându-se stabilirea iniţială şi aplicarea unui sistem 
propriu riguros de priorităţi.

2. În col. 1 se nominalizează distinct funcţiile de sprijin îndeplinite, în ordinea şi cu numerotarea în cifre arabe, aşa cum rezultă din „TABELUL SINOPTIC CU REPARTIZAREA  
PRINCIPALELOR FUNCŢII DE SPRIJIN” al anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 (Monitor Oficial nr. 615 din 11.08.2016)

Exemple:
- „Localizarea şi stingerea incendiilor”, la nr. crt. 9;
- „Efectuarea depoluării şi a decontaminării CBRN”, la nr. crt. 13.

3. TOTALUL materialelor/lucrărilor/dotărilor aferent fiecărei funcţii de sprijin repartizate, se preia în conţinutul ANEXEI NR. 1.
4. Idem TOTALUL GENERAL al tuturor funcţiilor de sprijin repartizate.
    În cadrul anexei 2, vor fi evidenţiate, în deplin acord cu cele ce se vor înscrie în anexa nr. 1, doar cheltuielile specifice titlurilor II – „Cheltuieli materiale şi servicii” şi respectiv XII – 

„Active nefinanciare”. Nu vor fi luate în calcul cheltuielile de personal, acestea urmând a fi acoperite din fondurile prevăzute la titlul I al fiecăreia dintre instituţiile participante la plan.
LEGENDĂ:

1. Celulele marcate cu simbolul  „-” nu se completează.
2. Celulele marcate cu simbolul  „x” nu se completează.
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