ROMÂNIÂ
JUDEŢUL 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 anunțului 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 transparența
decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, înregistrat la nr.
1532/25.02.2020 și care a făcut obiectul:
a) afișării la Primărie, în spațiul accesibil publicului,la avizierul
propriu.
HOTĂRĂŞTE:
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 instanța de contencios
administrativ,în condițiile și termenele prevăzute de Legea contenciosului
administrativ nr.554/2004,cu modificările și 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, Instituției prefectului - județul Suceava și se aduce la
cunoștință
publică
prin
afișarea
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

Președințe de ședință,
Eudochiă MÂCOVICIUC

Izvoarele Sucevei
Nr.22 din 27.05.2020

Conțrășemneăză pențru legălițățe
Secrețăr generăl ăl UÂŢ,
Cățălină JURÂVLE

