ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
ORASUL VALENII DE MUNTE
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea Programului de activitate pe linie de protectie civila,
pe anul 2018

Avand în vedere prevederile legale cuprinse în :
- art.36 alin.(1), alin.(2), lit.d) şi alin.(6), lit.a), pct.8 din Legea nr.215/2001 privind
administratia publica locala, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare;
- art.25, lit.b) din Legea nr.481/2004, privind protectia civila, republicata cu
modificarile şi completarile ulterioare;
- Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile şi
completarile ulterioare;
Vazand expunerea de motive a primarului orasului Valenii de Munte, raportul intocmit de
catre Oficiul protectie civila şi raportul comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism,
protectia mediului şi turism;
In temeiul prevederilor art.45 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,
republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare;

Consiliul Local al orasului Valenii de Munte adopta prezenta hotarare:

Articol unic: Aproba Programul de activitate pe linie de protectie civila pentru anul 2018,
conform anexei, ce face parte integranta din prezenta hotarare.

PRESEDINTE DE SEDINTA
CALINOIU DRAGOS
CONTRASEMNEAZA
Secretar – Onoiu Elena - Adina

VALENII DE MUNTE, 31 ianuarie 2018
NR.________.

CONSILIUL LOCAL

DE ACORD,

VALENII DE MUNTE

PRIMAR,
FLORIN CONSTANTIN

PROGRAMUL DE ACTIVITĂŢI
PENTRU ANUL 2018
1. Întocmirea planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă pentru anul 2018, şi
avizarea la I.S.U. Prahova, atât la oraş cat şi la unităţile organizate.
2.
Termen : luna martie
Răspunde : Referent Protecţie civilă
2. Întocmirea planului de cheltuieli în domeniul situaţiilor de urgenţă pentru anul 2018.
Termen : luna februarie 2018
Răspunde : Referent Protecţie civilă
3. Convocarea directorilor operatorilor economici, unităţilor de învăţământ şi sănătate pentru
instruirea conform planului de pregătire pentru anul 2017.
Termen: luna martie, permanent
Răspunde: Referent Protecţie civilă
4. Organizarea în colaborare cu unităţile şcolare a tematicii de pregătire a elevilor pe linia
situaţiilor de urgenta, conform tematicii de pregătire;
Termen: luna martie
Răspunde: Referent Protecţie civilă
4. Reactualizarea formaţiilor voluntare pentru situaţii de urgenta ţinând cont de modificările
survenite, întocmirea contractelor de voluntariat și de prestari servicii( transport persoane,
aprovizionare alimente, medicamente, cazare, etc.) în caz de necesitate
5.
Termen : luna ianuarie, februarie
Răspunde: Referent Protecţie civilă
6. Prezentarea de teme privind situaţiile de urgenţă odată cu instruirea salariaţilor pe linia
securităţii şi sănătăţii în munca din cadrul instituţiilor publice şi agenţilor economici.

Termen: permanent
Răspunde: Referent Protecţie civilă

7. Trimiterea la un curs organizat de organele cu răspundere pe linie de Situaţii de urgenţă în
conformitate cu legislaţia în vigoare.
Termen: anul 2018
Răspunde: Referent Protecţie civilă
8. Verificarea stingătoarelor din cadrul instituţiilor publice şi de învăţământ din subordinea
Consiliului Local.
Termen: permanent
Răspunde: Responsabil S.S.I
9. Prelucrarea şi afişarea în scoli, biserici a masurilor principale de apărare împotriva incendiilor,
în caz de cutremur şi alte fenomene meteorologice periculoase.

Termen: permanent
Răspunde: Responsabil S.S.I.
10. Organizarea în colaborare cu unităţile de învăţământ şi spital a exerciţiilor de evacuare în
situaţii de urgenta (incendiu, cutremur, inundaţii şi accident chimic pe căile de transport).
Termen: Conform programului de pregătire
11. Instruirea tuturor angajaţilor din cadrul Poliţiei locale şi atestarea lor pe linia prevenirii
populaţiei în caz de incendii.

Termen :Permanent+ semestrul II - 2018
Răspunde : ref.. Protecţie civilă
12. Activităţi de prevenire la gospodăriile populaţiei pentru a fi preîntâmpinate situaţiile de
urgenţă (incendiile, cutremure, inundaţii, etc.).
Termen: permanent
Răspunde: Referent Protecţie civilă

ÎNTOCMIT,
Referent Protecţie Civilă
Pisău Ion

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea Programului de activitate pe linie de protecţie civilă,
pe anul 2018
Activitatea privind Situaţiile de urgenţă se desfăşoară având la baza următoarele acte
normative:

-

Legea Protecţiei civile nr. 481/2004, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

-

O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă
aprobat prin Legea nr. 15/2005;

-

H.G. nr. 1491/2004 privind aprobarea Regulamentului cadru privind structura
organizatorica, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru
situaţii de urgenţă;

-

Legea nr. 446/30. 11.2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare.

În baza Legii nr. 481/2004, art.25, Consiliul Local aprobă structura organizatorică, fondurile
necesare desfăşurării activităţii de protecţie civilă, masurile ce se iau pentru protecţia populaţiei şi
bunurilor materiale, stabilesc taxe speciale pe linie de protecţie civilă, planurile anuale şi de
perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare, destinate prevenirii şi
gestionarii situaţiilor de urgenta.
În baza celor de mai sus, va rog să aprobaţi programul de masuri pe anul 2017.

PRIMAR,
FLORIN CONSTANTIN

RAPORT
privind aprobarea Programului de activitate pe linie de protecţie civilă,
pe anul 2018
Activitatea privind Situaţiile de urgenţă se desfăşoară având la baza următoarele acte
normative:

-

Legea Protecţiei civile nr. 481/2004, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

-

O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă
aprobat prin Legea nr.15/2005;

-

H.G. nr. 1491/2004 privind aprobarea Regulamentului cadru privind structura
organizatorica, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru
situaţii de urgenţă;

-

Legea nr. 446/30. 11.2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare.

În baza Legii nr. 481/2004, art.25, Consiliul Local aprobă structura organizatorică, fondurile
necesare desfăşurării activităţii de protecţie civilă, masurile ce se iau pentru protecţia populaţiei şi
bunurilor materiale, stabilesc taxe speciale pe linie de protecţie civilă, planurile anuale şi de
perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare, destinate prevenirii şi
gestionarii situaţiilor de urgenta.
În baza celor de mai sus, va rog să aprobaţi programul de masuri pe anul 2017.

Referent Protecţie Civilă,
Pisău Ion

