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                                                                                                              Proiect 

 
 

HOTĂRÂRE 
 privind aprobarea Planului privind asigurarea resurselor umane, materiale şi 

financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă în anul 2021 
 
 
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 

- referatul de aprobare al proiectului de hotărâre înregistrat la nr. 7947/05.04.2021; 
 În temeiul prevederilor art. 25, lit. b din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 2, lit. d, alin. 7, lit. h, art. 136, alin. 10 şi art. 
139, alin. 1 şi art. 155, alin. 1, lit. d, alin. 5, lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu completările ulterioare; 

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 
          Art.1: Se aprobă Planul privind asigurarea resurselor umane, materiale şi 
financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă în anul 2021, prevăzut în anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
          Art.2:  Primarul municipiului Fălticeni, prin aparatul de specialitate, va asigura ducerea 
la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
                  
 
 

                              INIŢIATOR 
                                PRIMAR 
             Prof. Gheorghe Cătălin Coman            
 
                                                                                                    
                                                                                                       A V I Z A T 
                                                                          SECRETAR GENERALMUNICIPIU               
                                                                                     Jr. Mihaela Busuioc 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
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PRIMAR 

Nr. 7947/05.04.2021 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
al proiectului de hotărâre privind aprobarea PLANULUI de ASIGURAREA RESURSELOR 
UMANE, MATERIALE ŞI FINANCIARE necesare gestionării situaţiilor de urgenţă în anul 

2021 
 
 

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv Legea nr. 481/2004 privind 

protecţia civilă, republicată, cu modificările ulterioare, protecția civilă este o componentă a 

sistemului securității naționale și reprezintă un ansamblu integrat de activități specifice, 
măsuri și sarcini organizatorice, tehnice, operative, cu caracter umanitar și de informare 
publică, planificate, organizate și realizate potrivit prezentei legi, în scopul prevenirii și 
reducerii riscurilor de producere a dezastrelor, protejării populației, bunurilor și mediului 

împotriva efectelor negative ale situațiilor de urgență, conflictelor armate și înlăturării 
operative a urmărilor acestora și asigurării condițiilor necesare supraviețuirii persoanelor 
afectate.  
 Autorităţile administraţiei publice locale răspund, conform legii, de aplicarea măsurilor 
de protecţie civilă stabilite prin lege şi prin planurile proprii, potrivit domeniului lor de 
competenţă. 

Potrivit art. 25 lit. b) din Legea nr. 481/2004, privind protecția civilă, republicată, cu 
modificările ulterioare, consiliile locale ale municipiilor și orașelor au ca principală atribuție 
aprobarea planurilor anuale şi de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale 
şi financiare destinate prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă la nivel local. 

Aceste resurse sunt alocate Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă și avizate 
de ISU „Bucovina” Suceava şi sunt prevăzute în anexele la proiectul de hotărâre. 

Faţă de cele prezentate vă propun spre analiză şi aprobare proiectul de hotărâre 

privind Planul local pentru Asigurarea Resurselor Umane, Materiale și Financiare 
necesare gestionării situaţiilor de urgenţă  în anul 2021. 
                                              

 
 

INIŢIATOR 
PRIMAR 

Prof. Gheorghe Cătălin Coman 
 

 
 
 
 
 
 



Nesecret 

Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență  

Nr. _________  

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea 

PLANULUI PRIVIND ASIGURAREA RESURSELOR FINANCIARE, UMANE și 
MATERIALE necesare gestionării situaţiilor de urgenţă în anul 2021 

 

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (1), art. 10 lit. h), art. 25 lit. c) art. 27 lit. d), 
art. 33 alin. (4) și art. 55 alin. (4) din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, 
modificată şi completată cu Legea nr. 212/ 2006, în baza art. 25 lit. b) din Legea nr. 481/2004 - 
consiliile locale aprobă planurile anuale și de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, 
materiale și financiare destinate prevenirii și gestionării situaţiilor de urgenţă în vederea organizării, 
funcţionării şi îndeplinirii atribuţiilor legale de către serviciile voluntare organizate la nivel local în baza 
art. 19 din O.U.G. nr. 88 din 30.08.2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor 
publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată și modificată prin Legea nr. 363/ 
07.06.2002, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale vor prevedea distinct, în proiectele 
bugetelor proprii, resursele financiare necesare. 

Conform prevederilor art. 1 din O.U.G. nr. 88 din 30/08.2001 de înfiinţare a serviciilor 
publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, ca structuri profesionale specializate în domeniul 
apărării împotriva incendiilor şi al protecţiei civile acestea sunt organizate în subordinea consiliilor 
locale și sunt structurate conform Ordinului M.A.I. nr. 75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de 
performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private 
pentru situaţii de urgenţă. 

La nivelul municipiului Fălticeni prin H.C.L nr. 222/19.12.2019, s-a reînfiinţat și aprobat 
structura organizatorică și de personal a Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență de TIP-V1 în 
subordinea consiliului local, momentan fără avizul ISU privind structura de personal a serviciului și a 
sectorului de competență, aviz ce va fi emis de I.S.U. „Bucovina” Suceava la momentul îndeplinirii 
criteriilor prevăzute de Ordinului M.A.I. nr. 75/2019. 

Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă - Fălticeni, este o structură profesională, 
alta decât Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă fiind încadrată cu personal angajat civil pe alte 
funcții în cadrul aparatului de specialitate al primarului, care are ca atribuţii specifice apărarea vieţii, 
avutului public ori privat, prevenirea și intervenția operativă în situaţii de urgenţă indiferent de tipul de 
risc manifestat în raza administrativ teritorială și a sectorul de competenţă stabilit și avizat cu acordul 
I.S.U. „Bucovina” al judeţului Suceava.    

Având la bază cele prezentate mai sus, conform art. 24 lit. c) din O.U.G. nr. 21/2004 
privind Sistemul Național de Management al Situaţiilor de Urgenţă, actualizată și modificată prin 
O.U.G. nr. 89/2014 și aprobată prin Legea nr. 15/28.02.2005, în calitate de inspector de 
protecției civilă și responsabil al serviciului vă propun să analizați și avizați „Planul de asigurare cu 
resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă de pe teritoriul 
administrativ al municipiului Fălticeni pe anul 2020”, atașat în anexă și să supuneți aprobării de către 
Consiliului Local al municipiului Fălticeni,. Faţă de cele prezentate vă rog să analizaţi şi să dispuneţi. 

Întocmit, 
                                                 Responsabil SVSU 
                                                     Ref. princ. 
                                                 Vasile COȚOFREI 
 


