
ROMÂNIA 

JUDEŢUL MARAMUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SEINI 

 

HOTĂRÂREA NR. ___________/2018 

privind aprobarea Programului de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta si a Planului de analiza 

si acoperire a riscurilor   

 

Consiliul local al oraşului Seini întrunit în şedinţă ordinară la data de 22.11.2018: 

 

           Având în vedere: 

- Raportul prezentat de Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta Seini cu privire la 

necesitatea aprobarii Programului de pregatire si a Planului de analiza si acoperire a riscurilor; 

- Programul de pregatire si Planul de analiza si acoperire a riscurilor prezentate; 

- Proiectul de hotărâre; 

- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Seini; 

- Avizul secretarului oraşului Seini. 

În temeiul legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală 

republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile Legii 481/2004 privind protectia civila, republicata cu 

modificarile si completarile ulterioare, Legii 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor cu 

modificarile si completarile ulterioare, Legii 446/2006 privind pregatirea populatiei pentru aparare cu 

modificarile si completarile ulterioare, Ordinului 712/2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale 

privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta cu modificarile si completarile 

ulterioare, Ordinului 1422/192/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situatiilor 

de urgenta generate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii 

hidrotehnice, poluari accidentale pe cursuri de apa cu modificarile si completarile ulterioare, OUG 

21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

În baza art. 36 alin. 1, al.2, lit.d, al. 6, lit. a, pct. 8, art.45 si art.115, al.1, lit.b din Legea nr. 

215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art. 1. Se aproba Programul de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta pe raza orasului 

Seini, conform Anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare; 

Art. 2. Se aproba Planul de analiza si acoperire a riscurilor pe raza orasului Seini, conform 

Anexei 2 care face parte integranta din prezenta hotarare; 

Art. 3. Prezenta se comunică: 

- Instituţiei Prefectului Judeţul Maramureş;  

- Inspectoratului judetean Maramures pentru situatii de urgenta; 

- Serviciului voluntar pentru situatii de urgenta Seini;  

- Se afisează. 

  

 

 

Seini la 22.11.2018  

Preşedinte de şedinţă,        Contrasemnează  

Secretar, Bud Ioan 

 


