
ROMAN/A 
JUDETUL VALCEA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OTESANI 

PROIECT DE HOTARARE NR. ----
PRIVITOR LA: Aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale si 

financiare, pentru gestionarea situatiilor de urgenta pe anul 2022, in comuna Otesani. 

Consiliul local al comunei Otesani, judelui Valceu, intrunit in sedinta ordinara,publica, pe datu de 
.................... ... „la care participa un numar de ..... . .... consilieri. din totalul de 11 consilieri in functie ai 
Consiliului local; 

Vazand ca prin votul majoritatii a fost ales presedinte de sedinta d-l consilier Darnescu Stefan, ales in 
sedinta de consiliu din data de 07 februarie 2022: 

luand in dezbatere: 
- Referatul de aprobare. inregistrat la nr ......... .... din. .... .......... si proiectul de hotarare prezentate de 

catre d-l Oprisor Mircea, primarul comunei, cu privire la aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane. 
materiale si financiare pentru gestionarea situatiilor de urgenta pe teritoriul administrativ al comunei Otesani, 
judetul Valcea. pentru anul 2022; 

- Raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei Comunei Otesani, judelui Va/cea, 
inregistrat la nr ...... .... ..... din. ................. .... . ; 

-Avizul Comisiei Administratie Publica Juridica. inregistrat la nr ........... .. . din ............... ... si Avizul 
Comisiei Buget - Finante, Înregistrat la nr. ........ ... din. .... ................... .prin care se propune aprobarea 
proiectului de hotarare informa si continutul initiat de primar: 

Tinand cont de raportul de avizare pentru legalitate al proiectului de ho/arare, intocmit de secretarul 
general al comunei. inregistrat la nr ...... .... din. .. ........ .. ..... . : 

Respectand procedura prevazuta de legea nr.5212003 privind transparenta decizionala in 
administra/ia publica, cu modificarile si completarile ulterioare, co11form procesului-verbal de afisare: 

In coeformitate cu prevederile art. 13. lit.g). raportat la art.14. fit. k) . din Legea nr. 30712006 privind 
apararea Împotriva incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioare. prevederile art.25. lit.b) . din Legea 
nr. 48112004 privindprotectia civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prei•ederile urt.2-1. 
lit.d). din O. U. G. nr.2112004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, cu 
modificarile si completarile ulterioare, prevederile H.G. nr.10-1012006 pentru aprobarea Planului national de 
asigurare cu resurse umane, materiale sifinanciare pentru gestionarea situatiilor de urgenta, cu modificarile si 
completarile ulterioare si prevederile art.129. aLin.(2). lit.d). si alin.(7). lit.h). din O.U.G. nr. 5712019 privind 
Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare: 

În temeiul art.139. alin.(l). si art.196 alin.(}). fit.a). din O.UG. nr. 5712019 privind Codul 
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare. cu un număr de .... voturi "pentru " din Iota/ul de .... 
voturi exprimate. adoptă următoarea 

HO T A RARE 

A rt.1.-Se aproba Planul de asigurare cu. resurse umune, materiale si financiare pentru gestionarea 
situatiilor de urgenta pe teritoriul administrativ al comunt:!i Otesani, judelui Va/cea, pentru anul 2022, conform 
anexelor nr.1-3 care fac parte integranta din prezenla hotarure. 

A rt.2. -Primarul va asigura aducerea la indeplinire a prezentei hotarari prin intermediul structurilor de 
specialitate constituite in domeniul situatiilor de urgenta la nivelul comunei Otesani, iar secretarul general al 
comunei va comunica prezenta hotarare d-lui Primar al comunei Otesani, domnului Miuta Constantin-Daniel, 
inspector in cadrul Primariei comunei Otesani pe11lru aduc:erea la indeplinire si !nstitutiei Prefectuluijudetului 
Va/cea in vederea exercitarii controlului de legalitale siva w;igura aducerea lu cunostinta publica prin afisare 
in locurile publice de afisaj si pe site-ul instituiei la adresa: i11>t>w.otesani.ro. 

INIT/A TOR, 
PRIMAR, 

OPRI.SOR MIRCEA. 

VIZEAZA PEN TRU LEGALITATE, 
SECRET4 RUL GENERAL AL COMUNEI OTESANI, 

BONDOC ELf - EL/ODORA. 


