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HOTARARE 
privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale ~i 

financiare destinate prevenirii ~i gestionarii situatiilor de urgenta pe anul 2022 

Consiliul Local al comunei Lechinta, judetul Bistrita-Nasaud ,convocat Tn 
~edinta ordinara. 

Avand Tn vedere prevederile: 
- art. 129 alin.(7) ,lit.h) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
-art.13 lit. g) raportat la art. 14 lit. k) din Legea nr. 307/2006 privind apararea 

Ympotriva incendiilor, cu modificarile ulterioare; 
-art.25 lit. b) din Legea nr. 481/2004 privind protectia civila, republicata, cu 

modificarile ulterioare; 
-art.24 lit. d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul 

National de Management al Situatiilor de Urgenta, aprobata prin Legea nr. 15/2005; 
- Hotararii Guvernului nr. 1040/2006 pentru aprobarea Planului national de asigurare 

cu resurse umane, materiale ~i financiare pentru gestionarea situatiilor de urgenta; 
Luand act de : 

-referatul de aprobare nr.1663/28.02.2022 al primarului comunei Lechinta, Tn 
calitatea sa de initiator ; 

-raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Lechinta, Tnregistrat sub nr.1694 /01 .03.2022; 

- avizul consultativ Comisiei de specialitate juridica Tnregistrat sub nr . din 
.03.2022; 

-avizul consultativ al Comisiei de specialitate economico-financiara Tnregistrat 
sub nr . din .03.2022; 

- avizul consultativ al Comisiei de specialitate Tnvatamant Ynregistrat sub nr . 
din .03.2022; 

In temeiul prevederilor art.129 alin. (1) , alin.(7) lit.h) ~i art.139 alin.(1) din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

HOT ARA~TE: 

Art. 1. - Se aproba Planul pentru asigurarea cu resurse umane necesare 
gestionarii situatiilor de urgenta pe anul 2022 , prevazut Tn anexa nr.1 ,care face parte 
integranta din prezenta hotarare. 

Art. 2. - Se aproba Planul pentru asigurarea cu materiale necesare gestionarii 
situatiilor de urgenta pe anul 2022, prevazut Tn anexa nr. 2,care face parte integranta 
din prezenta hotarare. 

Art. 3. - Se aproba Planul pentru asigurarea cu resurse financiare necesare 



gestionarii situatiilor de urgenta pe anul 2022, prevazut in anexa nr. 3 care face parte 
integranta din prezenta hotarare. 

Art. 4. - Sumele mentionate in anexa nr. 3 reprezinta sume preconizate a se aloca 
in anul 2022 pentru gestionarea eventualelor situatii de urgenta, precum ~i pentru 
achizitionarea de materiale necesare. 

Art.5.Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul 
comunei Lechinta. judetul Bistrita-Nasaud,-domnul Florian Romeo-Daniel, 
compartimentul situatii de urgenta din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Lechinta . 

Art.6. Prezenta hotarare a fost adoptata cu __ voturi,, pentru",, __ voturi,. 
impotriva", _ ___ voturi., abtineri." din totalul de _ consilieri in functie convocati 

la ~edinta 
Art.7.- Secretarul general al comunei Lechinta comunica prezenta hotarare cu : 

lnstitutia Prefectului-Judetul Bistrita-Nasaud 
lnspectoratul pentru Situatii de Urgenta , Bistrita-Nasaud 
Primarul Comunei Lechinta 
Comisiei Locale pentru Situatii de Urgenta de la nivelul comunei Lechinta 

- Afi~are pe site-ul primariei. 

.Qaniel 




