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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LARGU 

 
HOTĂRÂREA nr.3 
din 29.01.2015 

privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, 
materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență pe 

anul 2015 
 

Consiliul Local al comunei Largu, judeţul Buzău, întrunit în şedinţa ordinară 
din data de 29 ianuarie 2015, 

Având în vedere : 
 expunerea de motive a primarului comunei Largu, inițiatorul proiectului 

de hotărâre; 
 raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei comunei 

Largu; 
 prevederile art.24 lit.d din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de 
Urgență; 

 prevederile art.25 lit b din Legea nr.481/2004 privind protecția civilă, 
republicată; 

 prevederile art.50 alin. 1 și 2 coroborat cu art.51 alin. 2 din Ordinul 
ministrului administrației și internelor nr.1184/2006 pentru aprobarea 
Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii de evacuare în 
situaţii de urgenţă; 

 prevederile art.2, 3 și 4 din Hotărârea Guvernului nr.1040/2006 pentru 
aprobarea Planului naţional de asigurare cu resurse umane, materiale 
şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă; 

 raportul de avizare al Comitetului Local pentru Situații de Urgență al 
comunei Largu; 

 raportul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare 
economică, buget – finanţe, administrarea bugetului privat al comunei, 
agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi 
comerţ; 

În temeiul art.36 alin.1 coroborat cu art.45 alin.1 din legea nr.215/2001 a 
administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 

Art.1 Se aprobă Planul pentru asigurarea resurselor umane, materiale și 
financiare necesare gestionării situațiilor de urgență pentru anul 2015, 
conform anexelor 1, 2 și 3, părți integrante ale prezentei hotărâri; 
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Art.2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează 
primarul comunei Largu în calitatea sa de președinte al Comitetului Local 
pentru Situații de Urgență; 
Art.3 Prin grija secretarului comunei prezenta hotărâre va fi făcută publică și 
comunicată autorităților, instituțiilor publice și persoanelor interesate. 
 
 
               Președinte de ședință,                              contrasemnează, 
     consilier local, Musat Gheorghe                       secretarul comunei, 
                                                                                    Bordea Stelică 
 
 
 
 
 
 
Hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului local al comunei Largu din data 
de 29.01.2015 cu 9 voturi pentru, 0 abtineri si 0 voturi impotriva din totalul celor 9 
consilieri locali în funcție prezenti. 
 

 
 


