
                                     
                                     

 

ROMÂ NIÂ 
JUDEŢ UL SUCEÂVÂ 

COMUNÂ  IZVOÂRELE SUCEVEI 
CONSILIUL LOCÂL 

 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
    pentru aprobarea planului privind asigurarea resurselor umane, materiale 

şi financiare necesare  situaţiilor de urgenţă, pentru anul 2020 
 

 Consiliul Local al comunei Izvoarele Sucevei, judeţul Suceava;  
Analizând:  

 referatul de aprobare înregistrat sub nr.1529/25.02.2020, prezentat de 

domnul Mechno Mihail, primarul comunei Izvoarele Sucevei, judetul 
Suceava;  

 raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului, înregistrat sub nr. 1530/25.02.2020;  

 avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local, înregistrat la nr. 
1531/25.02.2020;  

Având în vedere: 

 art.2 din Hotărârea Guvernului României pentru aprobarea planului 

national de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru 
gestionarea situaţiilor de urgenţă nr. 1040/2006;  

 cap. IV din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului Romaniei nr.21/2004 
privind Sistemul National de Management al situaţiilor de urgenţă, cu 

modificările ulterioare, cu modificările ulterioare; 
Ţinând seama de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
În temeiul Art.129 alin.1, art.139 alin.1, alin.2 lit.d, alin.7 lit.h şi art. 196 

alin.1 lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
 

realizând publicarea anunț ului privind elaborarea proiectului de hotărâre 
nr.1528/25.02.2020 pentru aprobarea planului privind asigurarea resurselor 

umane, materiale şi financiare necesare  situaţiilor de urgenţă, pentru anul 2020, 
în contextul prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenț a 

decizională în administraț ia publică, cu completările ulterioare, înregistrat la nr. 

1532/25.02.2020 ș i care a făcut obiectul: 

    a) afiș ării la Primărie, în spaț iul accesibil publicului,la avizierul 
propriu.  
 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 Art.1.Se aprobă planul privind asigurarea resurselor umane, materiale şi 



financiare necesare  situaţiilor de urgenţă, pentru anul 2020, conform anexei 

care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art.2.Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanț a de contencios 

administrativ,în condiț iile ș i termenele prevăzute de Legea contenciosului 

administrativ nr.554/2004,cu modificările ș i completările ulterioare. 

Art.3.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general 
al UAT Izvoarele Sucevei, în termenul prevăzut de lege, primarului Comunei 

Izvoarele Sucevei, Instituț iei prefectului - județ ul Suceava ș i se aduce la 

cunoș tinț ă publică prin afiș area pe site-ul primăriei 

www.primariaizvoarelesucevei.ro. 
 
 

 
 

Adoptată de Consiliul Local Izvoarele Sucevei,în şedinţa ordinară din data de 
27.05.2020,cu respectarea prevederilor art.139 alin.( 1) din Ordonanţa de Urgenţă 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu votul ‘’ pentru’’ a 10/10 voturi,din numărul 
total de 10 consilieri locali in funcţie si 10 prezenţi la sedinţă 

 
 

  Preș edințe de ș edinț ă ,                                       Conțrășemneăză   pențru legălițățe 
                                                                       Secrețăr generăl ăl UÂŢ, 

             Eudochiă MÂCOVICIUC     Că ță lină JURÂVLE 
 
 
 
         
Izvoarele Sucevei 
Nr.22 din 27.05.2020 
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