ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALACIU
____________________________________________________________________________
HOTÃRÂRE
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 2020
Consiliul Local al comunei Balaciu, ales în condiţiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor
administraţiei publice locale, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi

Având în vedere:
-

referatul primarului de aprobare a proiectului de hotarăre, ce a fost înregistrat sub nr. 5013 din
16.03.2020
adresa nr.2.624.520 din 04.03.2020 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.1029 din 18.03.2020 al comisiei de buget-finante, administrarea domeniului public şi privat
avizul nr. 1027 din 18.03.2020 al comisiei pentru activ. social-culturale,muncă şi protectie socială
raportul nr.987 din 17.03.2020 al compartimentului de specialitate al primarului.
avizul de legalitate al secretarului comunei nr.955 din 16.03.2020

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.

HOTĂRĂŞTE:
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 2020, 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 adicerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Art.3 – Prin grija secretarului comunei, prezenta hotărâre se va comunica în termenele legale: primarului
comunei, compartimentului buget,programe-prognoze, contabilitate, C.J.S.U. Ialomiţa, Instituţiei Prefectului
Judetului Ialomiţa în vederea exercitării controlului de legalitate, se va posta pe site-ul instituţiei.
Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul Local Balaciu în şedinţa de îndată din data de
18.03.2020, cu respectarea prevederilor art.139 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu un număr de 9 voturi pentru , 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de
11 consilieri în funcţie şi 9 consilieri locali prezenţi .
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Cornel Mihu
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Contrasemnează pentru legalitate,
Secretarul general al comunei Balaciu
Alexandru Viorel Trandafir

