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H O T Ă R Â R E nr. 28
Din 27.02.2023

privind aprobarea Planului de Asigurare cu resurse financiare,
materiale și umane necesare pentru gestionarea Situațiilor de Urgență în anul

2023 în Comuna PETREU

Consiliul Local al comunei Petreu, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 februarie 2023,

Având în vedere:
• H.G. nr. 1040 din 09.08.2006 pentru aprobarea Planului național de asigurare cu resurse umane,

materiale financiare pentru gestionarea situațiilor de urgență.
• H.G. nr. 1491 din 09.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind structura

organizatorică, atribuțiunile funcționale dotarea comitetelor centrelor operative pentru situații de
urgență.

• Ordonanța de urgență nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de
Urgență, cu modificările completările ulterioare, astfel:

o art. 22 lit. d: Comitetele Județene au următoarele atribuții principale:
o analizează avizează planul județean pentru asigurarea cu resurse umane, materiale

financiare necesare gestionării situațiilor de urgență;
o art. 24 lit. d: Comitetele locale au următoarele atribuții principale:
o analizează avizează planul local pentru asigurarea cu resurse umane, materiale financiare

necesare gestionării situațiilor de urgentă;
• Legea privind protectia civilă nr. 481/2004 modificată completată prin Legea nr.212/2006 Legea

241/2007, astfel:
o art. 25 lit. b: „Consiliile Județene, Consiliul General a municipiului București, consiliile

locale ale municipiilor, orașelor comunelor consiliile locale ale sectoarelor municipiului
București au următoarele atribuții principale:

o aprobă planurile anuale de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale
financiare destinate prevenirii gestionării situațiilor de urgentă.

• H.G. 557 din 03.08.2016 privind managementul tipurilor de risc.

Luând în considerare prevederile Legii nr. 374 din 21 decembrie 2022 privind schimbarea
denumirii şi a satului de reşedinţă ale comunei Abrămuţ, judeţul Bihor, precum şi pentru
modificarea şi completarea anexei la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a
teritoriului României, potrivit căreia denumirea comunei Abrămuţ, judeţul Bihor, se schimbă
în comuna Petreu, iar reşedinţa comunei Petreu, judeţul Bihor, se stabileşte în satul Petreu;,

• Luând in considerare referatul cadrului tehnic nr. 169 din 19.01.2023,
În temeiul art. 129, alin (7), lit. h), al art. 139 și 196 ,alin. 1), lit. a ) din OUG nr. 57 /2019

privind Codul administrativ;

H O T ĂR Â Ș T E:

Art.1 Se aprobă Planul de Asigurare cu resurse financiare, materiale și umane necesare
pentru gestionarea Situațiilor de Urgență în anul 2023, în Comuna PETREU conform prevederilor
anexelor 1- 3 la prezenta hotărâre;



ROMÂNIA
JUDEȚUL BIHOR

C O M U N A PE T R EU
CONSILIUL LOCAL Al COMUNEI PETREU

Loc. Petreu, nr. 257, CP 417018 , Județul Bihor
Tel. 0259/353836 e-mail : registratuta@comunapetreu web.site: comunapetreu.ro, CUI 5431691

_________________________________________________________________________________
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarai se încredințează Primarul Comunei PETREU;

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor
- Primarul comunei Petreu
- Publicul prin afișare
- Comitetului Județean pentru Situații de Urgență;
- Site: www.comunapetreu.ro

Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi ”pentru”, -- voturi ”împotrivă”, -- ”abțineri”,
fiind prezenți 13 consilieri locali din cei 13 care constituie Consiliul Local al comunei Petreu

Contrasemnează pentru legalitate

În temeiul art. 243 alin. 1 lit. a din
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ

CONSILIER LOCAL SECRETAR GENERAL
Marius-Florin CORPAȘ Mária TAKÁCS


