
ROMÂNIA
JUDEŢUL  HARGHITA
COMUNA BRĂDEȘTI
PRIMAR

DISPOZIŢIA Nr. 19/2020
privind aprobarea Planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă pe anul 2020

Primarul comunei BRĂDEȘTI,
În conformitate cu prevederile:
- Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată;
- Legii nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare;
- Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva inceniilor;
-  H.  G.  nr.  308/1995  privind  organizarea  şi  funcţionarea  activităţii  de  pregătire  în

domeniul apărării civile;
 Ordin  MAI  nr.  89  din  18  iunie  2013  privind  aprobarea Regulamentului  de

planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă,
 Ordin  MAI  nr.   75/2019  -  pentru  aprobarea  Criteriilor  de  performanţă  privind

constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de
urgenţă,

 Ordin  IG  nr.  2/IG/04.01.2019  pentru  aprobarea  Structurii-cadru  a  Planului  de
pregătire în domeniul situațiilor de urgență;

 Ordin  IG nr.  4301/IG/06.01.2020  -  privind  pregătirea  în  domeniul  situaţiilor  de
urgenţă a reprezentanţilor instituţiilor  prefectului  şi  a personalului  cu funcţii  de conducere şi
atribuţii   în  domeniul  situaţiilor  de  urgenţă   din  administraţia  publică  locală,  servicii
descentralizate şi deconcentrate în anul 2020,

 Ordin MAI nr. 106/2007 pentru aprobarea Criteriilor de stabilire a consiliilor locale
şi operatorilor economici care au obligaţia de a angaja cel puţin un cadru tehnic sau personal de
specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor;

 Ordinul Prefectului jud. Harghita nr. 40/2020 privind aprobarea Structurii-cadru a
Planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență în anul 2020,

În temeiul prevederilor art. 155, alin. 5, lit. b), art. 196, alin. 1, lit.b din OUG nr. 57/2019
privind Codul administrativ,

DISPUNE:

Art. 1.  Se aprobă  Planul de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă pe anul
2020, care constituie Anexa la prezenta dispoziţie, făcând parte integrantă a acesteia.        

Art. 2.-  Cu aducere la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează primarul comunei
Brădești,  în  calitate  de  preşedinte  al  Comitetului  local  pentru  situaţii  de  urgenţă  precum şi
secretarul general al comunei Brădești.
 Art. 3. Prezenta dispoziţie se comunică cu Comitetul  local  pentru situaţii  de urgenţă,
Centrul  operativ,  Serviciul  Voluntar  pentru  Situaţii  de  Urgenţă  din  comuna  Brădești,
Inspectoratul  pentru  Situaţii  de  Urgenţă  „Oltul”  al  judeţului  Harghita  şi  Prefectului  Județului
Harghita pentru exercitarea controlului de legalitate.           
         
Comuna Brădeşti, la  17 februarie 2020

      PRIMAR
               BOKOR BOTOND

                                                                                 -L.S., ss.indescifrabilă-
       Contrasemnează,

 SECRETARUL GENERAL al comunei Brădești

       BESENYEI-MOLNÁR Andrea-Beáta - ss.indescifrabilă -
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