
ROMAN/A 
JUDETUL VALCEA 

CONSILIUL LOCAL OTESANI 

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

financiare pentru gestionarea situatiilor de urgenta pe teritoriul 
administrativ al comunei Otesani,judetul Va/cea, pentru anul 2021. 

Consiliul Local al comunei Otesani, judetul Valcea, intrunit in sedinta ... „. „. „. „. din data 

de „ •... „ .. „ „ .. „ „„ la care participa un numar de „„ consilieri locali din totalul de 11 consilieri in 
functie; 

Vazand ca prin Ho tarare a Consiliului Local nr. „ .. „. din „. „ . . „. „. „. domnul consilier local 
. „ „ . „. „. „. „. „. „. a fost ales presedinte de sedinta ; 

Luand in dezbatere : 

- referat de aprobare, inregistrat sub nr.„ „. „„din.„ .„ „. „„. si proiectul de hotarare initiat 

de Primarul comunei Otesani, prin care se propune aprobarea Planului de asigurare cu resurse 
umane, materiale si financiare pentru gestionarea situatiilor de urgenta pe teritoriul 
administrativ al comunei Otesani, jude tul Va/cea, pentru anul 2021; 

-raportul compartimentului de specialitate inregistrat sub nr„. „ . „„ din„. „. „. „. „„ prin care 
se propune 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 2021; 

-Avizul Comisiei Administratie Publica Juridica, inregistrat la nr„„„„ „ din„„ .. „„. „„.„ Avizul 
Comisiei Buget - Finante,inregistrat la nr„ . „ „ „ „ .din. „ „ „„ „ „„ „si Avizul Comisiei pentru Invatamant, 
Cultura, Sport, Protectie Sociala, inregistrat 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 hotarare,intocmit de 
secretarul general al comunei, înregistrat la nr„ .„„„. din„„„.„„„.„ ; 

Vazand ca s-au respectat principiile transparentei in procesul de elaborare a proiectelor 
actelor normative conform Legii nr.5212003 privind transparenta decizionala in administra/ia 
publica. 

In conformitate cu prevederile art.25. lit.b). din Legea nr.48112004 privind protectia civila
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art. 13 lit. g). raportat la art. 14 

lit. k). din Legea nr. 30712006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare, 
prevederile art. 24 lit. d) din Ordonanja de urgenjă a Guvernului nr. 2112004 privind Sistemul 

Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată prin Legea nr. 1512005, prevederile 
Hotărârii Guvernului nr. 104012006 pentru aprobarea Planului naţional de asigurare cu resurse 
umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă,prevederile Hotărârii 

Guvernului nr. 228812004 pentru aprobarea repartizării principalelor funcjii de sprijin pe care le 
asigură ministerele, celelalte organe centrale şi organizajiile neguvernamentale privind prevenirea 



şi gestionarea situaţiilor de urgenţa si prevederile art.129. alin.(2). lit.d). , alin. (7). lit.h). din O. UG. 

nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu modţficarile si completarile ulterioare; 
În temeiul art.139.alin.(l). si art.196 alin.(l). fit.a) . din O.UG. nr. 5712019 privind Codul 

administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, cu un număr de . . . . voturi "pentru " din 
totalul de .. .. voturi exprimate, adoptă următoarea 

HO TARARE 
Art.I. - Se aproba Planul de asigurare cu resurse umane, materiale si financiare pentru 

gestionarea situatiilor de urgenta pe teritoriul administrativ al comunei Otesani, judetul Va/cea, 
pentru anul 2021, conform anexei care face parte integranta din aceasta hotarare. 

Art.2.- Primarul comunei Otesani 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 asigura comunicarea acesteia lnstitutiei 
Prefectului - judetul Va/cea in vederea exercitarU controlului de legalitate, Primarului comunei 
Otesani, Inspectoratului pentru Situat ii de Urgenta "General Magheru " al judetului Val cea, 

structurilor responsabile cu punerea in executare si aducerea la cunostinta publica prin afisare. 

INITIATOR, 
PRIMAR, 

OPRISOR MIRCEA. 

VIZEAZA PENTRU LEGALITATE, 
SECRETAR GENERAL, 

BONDOC ELENA EL/ODORA. 


