
 
 HOTĂRÂREA Nr. 21 

din 06.02.2023  
privind aprobarea planului de asigurare a resurselor umane, materiale și financiare necesare 

gestionării situaţiilor de urgenţă, pentru anul 2023 
 

 Consiliul Local al comunei Pojorâta, judeţul Suceava, 

  

Având în vedere: 

    - Referatul de aprobare prezentat de domnul Ioan-Bogdan Codreanu – primarul comunei înregistrat 
la nr. 684 din 27.01.2023;  

           - Raportul Compartimentului de specialitate, întocmit de domnul Bârgoan Viorel – şef SVSU, 
înregistrat la nr. 685 din 27.01.2023; 

 - Avizul Comisiei nr. 1 pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget, finanţe, 
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia 
mediului, urbanism şi turism, înregistrat la nr.883/03.02.2023;   

 - Avizul Comisiei nr. 3 pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii 
publice, a drepturilor cetăţenilor, înregistrat la nr.884/03.02.2023;  

 - Prevederile art.5, alin.1), art.10, art.25, lit.,,b” și art. 27 din Legea nr. 481/08.11. 2004 privind protecția 
civilă, republicată 

    - Prevederile art.1, 2 și următoarele din Hotărârea Guvernului României nr. 1040/09.08.2006 pentru 
aprobarea Planului naţional de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare  pentru gestionarea 
situaţiilor de urgenţă; 
       - Prevederile art.7, alin.1, lit. ,,e”, art.12, art.24, art.30, alin.1), art.32, alin.3), art.33 din Ordonanţa 
de Urgenţă a Guvernului numărul 21/15.04.2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situa ţiilor de 
Urgenţă, cu modificările și completările ulterioare; 
 În temeiul art. 129 alin. (2) lit. ,,d”, alin.(7) lit. ,,h” , art. 136 şi art.196, alin. (1) lit. ,,a” din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1. Se aprobă planul de asigurare a resurselor umane, materiale și financiare pentru  anul 2023, 
pe teritoriul comunei Pojorâta, judeţul Suceava, potrivit  anexei, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 



 Art.2. Cu ducerea la îndeplinirea prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei Pojorâta în 
calitatea sa de președinte al Comitetului Local pentru Situații de Urgență și șeful Serviciului Voluntar pentru 
Situații de Urgență. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Pojorâta, în termenul 
prevăzut de lege, primarului comunei Pojorâta, Instituţiei Prefectului judeţului Suceava și persoanelor 
interesate. 

 
      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                      CONTRASEMNEAZĂ, 
             Gheorghe STRĂJER                                            SECRETAR GENERAL AL COMUNEI  
                                                                                                       Elena – Smaranda LEHACI 
 


