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DISPOZIŢIA 

Nr. 46 din 23.02.2015 

privind aprobarea Planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2015 

 

Ioan Gradinaru, Primarul comunei Dumbrava Roşie, judeţul Neamţ : 

   Analizând  referatul întocmit de Şeful Seviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al 

comunei Dumbrava Roşie,cu privire la necesitatea aprobării Planului de pregătire în domeniul 

situaţiilor de urgenţă în anul 2015 pe teritoriul comunei Dumbrava Roşie ; 

             Având în vedere prevederile: 

- Legii nr.481/08.11.2004- privind protecţia civilă,republicată;  

- Legea nr.307/2006 – privind apărarea împotriva incendiilor;  

- Ordinul ministrului administraţiei şi internelor   nr. 712 din 23 iunie 2005 pentru aprobarea 

Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă; 

 - Ordinul Prefectului judeţului Neamţ nr. 33 din 17.02.2015 privind Planul de pregătire în domeniul 

situaţiilor de urgenţă în anul 2015; 

            În temeiul dispoziţiilor art.63 alin(1) lit. ,,d" alin.(5) lit.,,c" din Legea 215/2001,republicata 

privind  administraţia  publică locală, 

 

DISPUN : 

 

 Art.1 Se aprobă Planul de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă pentru anul 2015 , 

conform anexei 1 , ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2.Pregătirea pentru intervenţie a Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă şi a 

Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă se va desfăşura conform Ordinului Prefectului nr. 33 

din 17.02.2015;   

 Art.3. Planul pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2015 şi Programul de 

pregătire a serviciului public voluntar pentru situaţii de urgenţă se vor aviza de către Inspectoratul 

pentru Situaţii deUrgenţă “Petrodava” al Judeţului Neamţ ;   

 Art.5. Centrul operativ al Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă asigură urmărirea 

realizării prevederilor prezentei dispoziţii si difuzarea acesteia la Inspectoratul pentru Situaţii de 

Urgenţă al judeţului Neamţ , instituţiilor publice si operatorilor economici organizaţi în structurile 

pentru situaţii de urgenţă, iar şeful Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii. 

 Art.6. Prezenta dispoziţie se va comunica : 

- Institutiei Prefectului - judetul Neamţ  

- Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Petrodava” al Judeţului Neamţ  

- Serviciului V 

oluntar pentru Situaţii de Urgenţă. 
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