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H O T A R A R E 

privind aprobarea Planului de aigurare a resurselor umane, materiale si financiare necesare 

gestionarii situatiilor de urgenta pentru anul 2017 la nivelul comunei Frătăuții Noi , judetul 

Suceava 

 

 

           Consiliul local al comunei Frătăuții Noi, judetul Suceava; 

           Avand in vedere: 

 - Adresa nr. 4100482 din 18.01.2017 a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „ Bucovina” al 

judeţului Suceava; 

          -Expunerea de motive prezentata de domnul Ștreangă Gheorghe, primar al comunei Frătăuții 

Noi, Judetul Suceava, nr. 918 din 03.02.2017 ; 

          -Raportul Compartimentului de specialitate nr. 919 din 03.02.2017 ;  

          -Raportul Comisiei de specialitate nr. _______ din 22.03.2017 ; 

           In conformitate cu prevederile art. 10 lit. “h” art.25, lit. “b” din Legea nr.481/2004 privind 

protectia civila republicata si ale Hotararii Guvernului nr. 1040/2006 pentru aprobarea Planului 

national de asigurare cu resurse umane, mareriale si financiare pentru gestionarea situatiilor de urgenta; 

           In temeiul art. 36 alin.(2) lit.”d”, alin. (6), lit”a” pct. 8 si al art. 45 alin. (1) din Legea 

administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si complectarile ulterioare, 

 

 

HOTARASTE: 

           

 

           Art.1. Se aproba Planul privind asigurarea resurselor umane, materiale si financiare necesare 

gestionarii situatiilor de urgenta pentru anul 2017 la nivelul comunei Frătăuții Noi, judetul Suceava, 

conform anexelor nr. 1, 1a şi 1b care fac parte integranta din prezenta hotarare.  

           Art.2. Primarul comunei Frătăuții Noi, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari. 

 

 

 

               PRESEDINTE DE SEDINTA                                                 CONTRA SEMNEAZA 

                     Vasile Olari                                                                    SECRETARUL COMUNEI  

                                                                                                                 Oltea-Rodica MOISUC  

                                                                     VIZAT CFP 

                                                                    Mircea GUȚĂ 
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Nr.17 
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JUDETUL SUCEAVA 

COMUNA FRĂTĂUȚII NOI 

PRIMAR  

Nr. 918 din 03.02.2017 

   

                         
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotarare privind aprobarea Planului de aigurare a resurselor umane, materiale si 

financiare necesare 

gestionarii situatiilor de urgenta pentru anul 2017 la nivelul comunei Frătăuții Noi , judetul Suceava 

 

                 Domnilor consilieri, 

 Dupa cum ati auzit din presa sau ati observant chiar dumneavoastra, clima se 

schimba si acest lucru duce la o crestere si o accentuare a fenomenelor meteo 

periculoase.          

  Alaturi de pericolul producerii unor cutremure puternice toate aceste fenomene 

extreme ce apar cu o frecventa tot mai mare trebuie sa duca la o implicare cat mai ferma 

a comitetelor pentru situatii de urgenta de la nivelul comunitatilor locale pentru a se 

micsora impactul lor negative asupra asupra populatiei.  

 Prin adresa nr. 4100482 din 18.01.2017 a Inspectoratului pentru Situaţii de 

Urgenţă „ Bucovina” al judeţului Suceava ne-a fost comunicată necesitatea elaborării şi 

aprobării  Planului de asigurare a resurselor umane,  necesare gestionarii situatiilor de 

urgenta pentru anul 2017 la nivelul comunei Frătăuții Noi . 

    Potrivit prevederilor art. 25, lit. “b” din Legea nr.481/2004 privind protectia 

civila republicata, Consiliul Local trebuie sa aprobe Planul de asigurare a resurselor 

umane, si financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta. 

    Planul sus mentionat cuprinde resursele necesare si cele prevazute in bugetul 

local pentru monitorizarea pericolelor si riscurilor, precum si a efectelor negative ale 

acestora, informare, instiintare si avertizare, planificarea si pregatirea resurselor si 

serviciilor, cautarea, descarcerarea si salvarea persoanelor, evacuarea persoanelor, 

populatiei sau bunurilor periclitate, prevenirea imbolnavirilor in masa, localizarea si 

stingerea incendiilor, asigurarea transportului fortelor si mijloacelor de interventie, 

persoanelor evacuate si altor resurse, asigurarea apei si a hranei pentru persoanele si 

animalele afectate sau evacuate, mentinerea si restabilirea ordinii publice, logistica 

interventiilor etc. 

    In acest sens am initiat un proiect de  hotărâre pe care va rog sa-l aprobati in 

forma prezentata. 
 

 

 

 

PRIMAR 

ȘTREANGĂ GHEORGHE 



 

 

 

 

 

JUDETUL SUCEAVA 

PRIMARIA COMUNEI FRĂTĂUȚII NOI 

Nr. 919 din 03.02.2017 

 

 

 

 

RAPORT 

de avizare a proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului de asigurare a resurselor 

umane, materiale şi financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta pentru anul 

2017 la nivelul comunei Frătăuții Noi, judetul Suceava 

 

 

 

 

        Compartimentul financiar- contabil, din cadrul aparatului propriu al Consiliului 

Local al comunei Frătăuții Noi, judetul Suceava luând spre analiza si dezbatere 

expunerea de motive si proiectul de  hotărâre initiat de catre primarul comunei cu 

privire la aprobarea Planului de asigurare a resurselor umane,   necesare gestionarii 

situatiilor de urgenta pentru anul 2017 la nivelul comunei Frătăuții Noi, judetul Suceava; 

          Constata ca proiectul de  hotărâre este initiat in baza si  cu respectarea 

prevederilor legale,   din Legea nr.481/2004 privind protectia civila republicata si ale 

Hotararii Guvernului nr. 1040/2006 pentru aprobarea Planului national de asigurare cu 

resurse umane, materiale si financiare pentru gestionarea situatiilor de urgenta; 

          In consecinta, avizeaza favorabil proiectul de hotărâre si propune Consiliului local 

sa-l adopte in forma prezenta. 

 

 

Vizat control financiar preventiv 

Inspector, 

 

Mircea Guță 

 

                                       

                    

 

 



 
 

 

 

                                                                               

PROIECT 

 

H O T A R A R E 

privind aprobarea Planului de aigurare a resurselor umane, materiale si financiare necesare 

gestionarii situatiilor de urgenta pentru anul 2017 la nivelul comunei Frătăuții Noi , judetul 

Suceava 

 

 

           Consiliul local al comunei Frătăuții Noi, judetul Suceava; 

           Avand in vedere: 

 - Adresa nr. 4100482 din 18.01.2017 a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „ Bucovina” al 

judeţului Suceava; 

          -Expunerea de motive prezentata de domnul Ștreangă Gheorghe, primar al comunei Frătăuții 

Noi, Judetul Suceava, nr. 918 din 03.02.2017 ; 

          -Raportul Compartimentului de specialitate nr. 919 din 03.02.2017 ;  

          -Raportul Comisiei de specialitate nr. _______ din 22.03.2017 ; 

           In conformitate cu prevederile art. 10 lit. “h” art.25, lit. “b” din Legea nr.481/2004 privind 

protectia civila republicata si ale Hotararii Guvernului nr. 1040/2006 pentru aprobarea Planului 

national de asigurare cu resurse umane, mareriale si financiare pentru gestionarea situatiilor de urgenta; 

           In temeiul art. 36 alin.(2) lit.”d”, alin. (6), lit”a” pct. 8 si al art. 45 alin. (1) din Legea 

administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si complectarile ulterioare, 

 

 

HOTARASTE: 

           

 

           Art.1. Se aproba Planul privind asigurarea resurselor umane, materiale si financiare necesare 

gestionarii situatiilor de urgenta pentru anul 2017 la nivelul comunei Frătăuții Noi, judetul Suceava, 

conform anexelor nr. 1, 1a şi 1b care fac parte integranta din prezenta hotarare.  

           Art.2. Primarul comunei Frătăuții Noi, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari. 

 

 

     INIŢIATOR                                                                                      AVIZAT PENTRU LEGALITATE 

        PRIMAR                                                                                               SECRETAR COMUNA 

Ștreangă Gheorghe                                                                                        Oltea-Rodica MOISUC 

                                                                     VIZAT CFP 

                                                                    Mircea GUȚĂ 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                   

Frătăuții Noi 

Nr. 917 din 03.02.2017 
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Nr.______ din __.03.2017 

 

 

CĂTRE 

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ „ BUCOVINA” AL 

JUDEŢULUI SUCEAVA 

 

COMPARTIMENT SECRETARIAT TEHNIC PERMANENT 

 

 

 

 Urmare adresei D-stră nr. 4100482 din 18.02.2017 alăturat vă înaintăm Hotărârea 

Consiliului Local Fratautii Noi  nr. ___ din 22.03.2017 privind aprobarea Planului de 

aigurare a resurselor umane, materiale si financiare necesare gestionarii situatiilor de 

urgenta pentru anul 2017 la nivelul comunei Fratautii Noi, judetul Suceava 

 

 Cu respect, 

 

 

 

 

PRIMAR 

 

Ștreangă  GHEORGHE 
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C O M U N A   F R Ă T Ă U Ţ I I   N O I 

P R I M Ă R I A 

 

cod 727250, Tel./ fax. 0230/411003,  e-mail  

primaria_fratutiinoi@yahoo.com 

 

mailto:primaria_fratutiinoi@yahoo.com

