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privind aprobarea Planului depregătire in domeniul situaţiilor a'e urgenţa în anul 2022
al comunei'Peştera

NICOLETA VRABIE, primarul comunei Pestera, cu sediul în comuna Peştera, str.Izvorului
nr.25, în calitate de şefal aparatuluipropriuide specialitate, având în vedere :

- referatul întocmit de către compartimentul de specialitate, cu privire la necesitatea aprobării
Planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă, pe anul 2022,

— adresa nr.3.729.453/02.02.2022emisă de Inspectoratulpentru Situaţii de Urgenţă ”Dobrogea”
al judeţului Constanţa,

— dispozitiile art. 10 lit.c, art.27 lit.c şi art.33 din Legea nr.481/2004 privind protecţia civi1ă(r1),
cu modificările şi completărileulterioare; .,

- ordinul nr.712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilorIn
domeniul situaţiilor de urgenţă.

—dispozitiile art.155, alin (1), lit d) coroborat cu alin.5 lit.b din OUGnr.57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările şi completărileulterioare

- dispozitiile art.243 alin.1, lit.a din OUG 57/2019, privind Codul Administrativ cu modificările
şi completărileulterioare,

In temeiul art.196 alin.1 lit.b si art 197 alin.1 din OUGnr.57/2019privind Codul Administrativ,
cu modificările şi completărileulterioare

D ISP UN :
Art 1.— Se aprobă Planul de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă al comunei Peştera,

judeţul Constanţa,pe anul 2022, cu următoarea structură:
I. Baza legală.
II. Obiectivelepregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă.
III. Organizareapregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă.
IV. Planificarea pregătirii pe niveluri de competenţă, structuri funcţionale şi categorii de

personal.
V. Planificarea pregătirii în domeniul protecţiei civile prin aplicaţii, exerciţii, concursuri

de specialitate.
VI. Temele orientativeprivind pregătirea serviciilorpublice voluntare şi serviciilor private

pentru situaţii de urgenţă
VII. Furnizorii autorizaţi potrivit legii, care organizeazăprograme de formare profesională

în ocupaţii din domeniul reglementat de IGSU.
VIII. Evidenţa şi evaluareapregătirii.
IX. Asigurarea logistică şi financiară.
Art 2. — Planul aprobat la art.1 constituie anexă la prezenta disopziţie şi face parte integrantă

din aceasta,
Art 3. - Documentaţia care a stat la baza emiterii prezentei dispoziţii se arhivează la

Compartimentulde specialitatedin cadrul Primăriei comunei Peştera.
Art 4.— Secretarul general al comunei impreuna cu Compartimentul SSM/PSI —Situaţii de

Urgenţă din cadrul primariei, se insarcineaza cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei
dispozitii.
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Contrasemnează,
Secretargeneral
LENUTA

10%

Achizitii
Creion

Achizitii
Creion


