ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
COMUNA ȘOLDANU

PRIMAR

DISPOZIȚIE nr.216
privind aprobarea Planului de Pregătire în Domeniul Situaţiilor de Urgenţă
în anul 2019, al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi

GEAMBAȘU Iulian, Primar al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi.
Având în vedere:
▪ Referatul înregistrat sub nr.1536/19.03.2019, elaborat de Șeful SVSU Șoldanu, dl Vlăsceanu Petrică,
prin care propune aprobarea Planului de Pregătire în Domeniul Situaţiilor de Urgenţă în anul 2019,
al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi;
▪ Planul de Pregătire în Domeniul Situaţiilor de Urgenţă în anul 2019, al comunei Şoldanu, judeţul
Călăraşi, avizat de Inspectoratul pentru Situații de Urență Barbu Știrbei al județului Călărași,
înregistrat la Primăria Șoldanu cu nr.872/19.02.2019.
În baza:
▪ prevederilor art.11 lit.e) din Hotărârea Guvernului nr.1492/2004 privind principiile de organizare,
funcţionare și atribuțiilor serviciilor de urgență profesioniste coroborate cu cele ale art.42 lit.k) din
OMAI nr.89/2013 privind aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregatire si
desfasurare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta executate de Inspectoratul General pentru
Situatii de Urgenta si structurile subordonate;
▪ prevederilor Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, modificată şi
completată;
▪ prevederilor Legii nr.481/2004 privind protecţia civilă, republicată, modificată şi completată;
▪ prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al
Situaţiilor de Urgenţă, modificată şi completată;
▪ prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1151/2014 pentru modificarea și completarea Hotărârii
Guvernului nr.94/2014 privind organizarea, funcționarea și componența Comitetului național pentru
situații speciale de urgență;
▪ prevederilor Hotărârii Guvernului nr.547/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de protecţie
civilă;
▪ prevederilor Hotărârii Guvernului nr.762/2008 pentru aprobarea Strategiei naţionale de prevenire a
situaţiilor de urgenţă;
▪ prevederilor OMAI nr.712/2005 privind instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență, cu
modificările ulterioare;
▪ prevederilor art.61 alin.(2) şi (5), art.63 alin.(1) lit.d) şi alin.(5) lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată.
În temeiul art.68 alin.(1) și art.115 alin.(1) lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, modificată şi completată,

DISPUN:
Art.1. - Se aprobă Planul de Pregătire în Domeniul Situaţiilor de Urgenţă în anul 2019, al comunei
Şoldanu, judeţul Călăraşi, având următoarea structură:
I.
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II. Obiectivele pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă;
III. Organizarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă;
IV. Planificarea pregătirii pe niveluri de competenţă, structuri funcţionale şi categorii de personal;
V. Planificarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă prin antrenamente, exerciţii şi concursuri de
specialitate;
VI. Temele orientative privind pregătirea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă;
VII. Evidenţa şi evaluarea pregătirii;
VIII. Asigurarea logistică şi financiară.

Art.2. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează dl Vlăsceanu Petrică – şef
Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență - SVSU al comunei Șoldanu.
Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei dispoziţii autorităților și persoanelor interesate:
a) Instituției Prefectului - Județul Călărași;
b) Inspectoratului pentru Situații de Urență „Barbu Știrbei” al județului Călărași;
c) Dlui Vlăsceanu Petrică, Șef SVSU al comunei Șoldanu.
PRIMAR,
Iulian GEAMBAȘU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE:
Secretar comuna Şoldanu,
Traian HULEA

Comuna Şoldanu, 31.05.2019
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