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Anunț privind deschiderea consultării publice  

 

Astăzi, 27 ianuarie 2023, în conformitate cu prevederile art.7 (1) din Legea nr.52/2003 privind 

transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, Primăria 

Municipiului Fălticeni anunță deschiderea procesului de consultare publică privind următorul proiect 

de act normativ: “Aprobarea Planului privind asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare 

necesare gestionării situaţiilor de urgenţă în anul 2023”. 

 
Documentația aferentă proiectului de act normativ include:  referatul de aprobare şi planul detaliat. 

Documentația  poate fi consultată: pe pagina de internet a instituției, la adresa 

http://www.falticeni.ro/transparenta.php; la sediul instituției, str. Republicii, nr. 13; proiectul de act 

normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la registratura instituției.  

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus 

consultării publice se pot depune până la data de 6 februarie 2023: ca mesaj în format electronic pe 

adresa de e-mail: falticeni@falticeni.ro; prin poștă, pe adresa: Primăria Municipiului Fălticeni, str. 

Republicii, nr. 13, Fălticeni, 725200; la sediul instituției, la Registratură, la adresa str. Republicii, nr. 

13, între orele 08.00-16.00. 

Materialele transmise vor purta mențiunea: “Aprobarea Planului privind asigurarea resurselor 

umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă în anul 2023”. 

Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public 

proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal 

constituită sau de către o altă autoritate publică până la data de 16 februarie 2023. 

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarele telefon: 0230542056, e-mail: 

falticeni@falticeni.ro.  

 

Secretar general municipiu,       Întocmit, 

Jur. Mihaela Busuioc                              Responsabil Legea 52/2003 

         Insp. Alexandru Săvescu 
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                                                                                                              Proiect 

 
 

HOTĂRÂRE 
 privind aprobarea Planului privind asigurarea resurselor umane, materiale şi 

financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă în anul 2023 
 
 
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 

- referatul de aprobare al proiectului de hotărâre înregistrat la nr. 
28239/08.12.2022; 

-   prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 24 lit. d) din OUG nr. 21/2004 privind Sistemul Național de 
Management 
al Situațiilor de Urgență, cu  modificările și completările ulterioare; 

- H.G. nr. 1040/2006 pentru aprobarea Planului Național de asigurare cu resurse 
umane, 
materiale și financiare pentru gestionarea situațiilor de urgență; 

 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 2023, 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 
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REFERAT DE APROBARE 
al proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului privind asigurarea 

resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de 
urgenţă în anul 2023 

 
 

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 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. 

Faţă de cele prezentate vă propun spre analiză şi aprobare proiectul de 
hotărâre privind aprobarea Planului privind asigurarea resurselor umane, 
materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă în anul 2023. 

 
                                              

 
 

INIŢIATOR 
PRIMAR 

Prof. Gheorghe Cătălin Coman 






























