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HOTĂRÂREA Nr. 17/2019
privind aprobarea „Planului pentru asigurarea cu resurse umane,
materiale si financiare pentru gestionarea situatiilor de urgenta” – comuna Rafaila,
judetul Vaslui, pentru anul 2019
având în vedere expunerea de motive la proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei,
rapoartele de avizare al comisiilor de specialitate, precum şi raportul compartimentului de resort;
tinand cont de adresa Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Podul Inalt” al judetului
Vaslui, nr. 715339 din 06.02.2019, inregistrata la institutia noastra cu nr. 591/07.02.2019;
în conformitate cu prevederile:
- art. 25 lit. „b” din Legea nr. 481/2004 privind protectia civila, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- art. 24 lit. “d” din Ordonanţa de urgenţă nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de
Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata si
completata prin Legea nr. 15/2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004
privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă;
- Hotărârea de Guvern nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;
în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „d”, alin. (6) lit. „a” pct. 8, art. 45 alin. (1) şi art.
115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificarile si completarile ulterioare;

Consiliul local al comunei Rafaila, judeţul Vaslui,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă „Planul pentru asigurarea cu resurse umane, materiale si financiare
pentru gestionarea situatiilor de urgenta” - comuna Rafaila, judeţul Vaslui, nr. 610 din 07.02.2019,
pentru anul 2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de primarul comunei Rafaila, judeţul Vaslui,
prin Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Rafaila, judetul Vaslui.

Rafaila, 28 februarie 2019
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Bîrgău Vasile
CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul comunei Rafaila,
p. Voicu Victoriţa

Adoptată în şedinţa ordinară din data de 28 februarie 2019.
Cu un numar de ____ voturi din numarul total de 11 consilieri in functie.

