ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALACIU
__________________________________________________________________________
__

PROIECT DE HOT Ã RÂ RE
privind aprobarea Planului Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă Balaciu pentru asigurarea cu
resurse materiale,umane si financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă în anul 2021
Consiliul Local al comunei Balaciu, ales în condiţiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor
administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, declarat ca legal constituit prin
Ordinul Instituţiei Prefectului-Judetul Ialomiţa nr.648 din 04.11.2020, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi
Având în vedere:
-

referatul primarului de aprobare a proiectului de hotarăre, ce a fost înregistrat sub nr. 7006 din
24.02.2021
adresa nr.3324542 din 08.02.2021 a Comitetului Judetean pentru Situaţii de Urgenţă Ialomiţa, prin care
solicită întocmirea şi transmiterea planului local.

În conformitate cu:
-

prevederile art. 24 lit.d) din O.U.G. nr.21/2004, privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor
de Urgenţă, cu modificările si completarile ulterioare.
prevederile art.25 lit.b) din Legea nr.481/2004 privind protecţia civilă, cu modificările şi completările
ulterioare.

Examinând :
-

avizul nr. din al comisiei de buget-finante, administrarea domeniului public şi privat
avizul nr. din al comisiei pentru activ. social-culturale,muncă şi protectie socială
avizul nr. din al comisiei pentru administratie publică locală,juridică şi de disciplină
raportul nr. din al compartimentului de specialitate al primarului.
avizul de legalitate al secretarului comunei nr. din

În temeiul art.129 alin.(7) lit.h) raportat la alin.(2) lit.d) , ale art.139 alin.(1) coroborat cu
art.196 alin.1 lit.a) şi a art.240 din Ordonanta de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul
administrativ , cu modificările şi completările ulterioare.

HOTĂR ĂŞTE:
Art.1 – Se aprobă Planul Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă Balaciu pentru asigurarea cu resurse
materiale,umane si financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă în anul 2021, conform anexelor nr.1, nr.1/a
şi nr.1/b, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 – Primarul comunei Balaciu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Art.3 – Prin grija secretarului general al comunei, prezenta hotărâre se va comunica în termenele legale:
primarului comunei, compartimentului buget,programe-prognoze, contabilitate, C.J.S.U. Ialomiţa, Instituţiei
Prefectului Judetul Ialomiţa în vederea exercitării controlului de legalitate, se va publica în Monitorul oficial local.

In conformitate cu prevederile art.136 alin.4 din Codul administrativ, prezentul proiect de hotărâre se va
inainta spre avizare tuturor comisiilor de specialitate şi compartimentului buget,programe -prognoze, contabilitate,
pentru întocmirea raportului, până la data de 10.03.2020 .
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Nr. 737 din 25.02.2021
AVIZ DE LEGALITATE

la proiectul de hotărâre nr.7006/24.02.2021 privind aprobarea Planului Comitetului Local pentru
Situaţii de Urgenţă Balaciu pentru asigurarea cu resurse materiale,umane si financiare necesare
gestionării situaţiilor de urgenţă în anul 2021
Proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus a fost elaborat în baza:
1.
Prevederilor art.24 lit.d) din OUG nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional
de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările
ulterioare,care precizează:
ART. 24
Comitetele locale au următoarele atribuţii principale:
d) analizează şi avizează planul local pentru asigurarea resurselor umane,
materiale şi financiare necesare gestionării situaţiei de urgenţă;
2.
Prevederilor art.25 lit.b) din Legea nr. 481/2004 privind protecţia
civilă, cu modificările şi completările ulterioare,care precizează:
ART. 25
Consiliile judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, consiliile
locale ale municipiilor, oraşelor şi comunelor şi consiliile locale ale sectoarelor
municipiului Bucureşti au următoarele atribuţii principale:
b) aprobă planurile anuale şi de perspectivă pentru asigurarea resurselor
umane, materiale şi financiare destinate prevenirii şi gestionării situaţiilor de
urgenţă;
3. Dispoziţiilor art.129 alin.(7) lit.h) raportat la alin.(2) lit.d) , ale
art.139 alin.(1) coroborat cu art.196 alin.1 lit.a) şi a art.240 din Ordonanta de
Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ , cu modificările şi
completările ulterioare, care precizează:
ART. 129 Atribuţiile consiliului local
(1) Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate
problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în
competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale.
(2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii:
d) atribuţii privind gestionarea serviciilor de interes local;
(7) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul
local asigură, potrivit competenţei sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar
pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:
g) ordinea publică;
h) situaţiile de urgenţă;
ART. 139 Adoptarea hotărârilor consiliului local

(1) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul local adoptă
hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz.

ART. 196 Tipurile de acte administrative
(1) În exercitarea atribuţiilor ce le revin, autorităţile administraţiei
publice locale adoptă sau emit, după caz, acte administrative cu caracter normativ
sau individual, după cum urmează:
a) consiliul local şi consiliul judeţean adoptă hotărâri;
3. Art.243 alin.(1) lit.a)din Codul administrativ
Secretarul unităţii
administrativ-teritoriale îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii:

a) avizează proiectele de hotărâri şi contrasemnează pentru legalitate dispoziţiile primarului,
respectiv ale preşedintelui consiliului judeţean, hotărârile consiliului local, respectiv ale consiliului
judeţean, după caz;
şi-l avizăm favorabil,
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