ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU- MARE
PRIMARUL COMUNEI CĂMĂRZANA

DISPOZIȚIA NR. 10/ 2020

privind aprobarea „Planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă, în
comuna Cămărzana, pentru anul 2020”
Primarul comunei Cămărzana
Având în vedere:
-

Legea nr. 481/2004, privind protecţia civilă, cu modificările şi completările ulterioare,
Legea nr. 307/2006 (r1) privind apărarea împotriva incendiilor,
O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență
Ordinul MAI nr. 712/2005, pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea
în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor și instruirea în domeniul protecției civile
- Ordinul nr. 160/2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare,
desfăşurare şi finalizare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă prestate de
serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă
- Ordinul nr. 75/2019, pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind
constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru
situații de urgență,
- Ordinul Inspectorului General nr. 4301/IG/06.01.2020 privind pregătirea în domeniul
situațiilor de urgență a reprezentanților Instituțiilor Prefectului și a personalului cu
funcții de conducere și atribuții în domeniul situațiilor de urgență din administrația
publică locală, servicii descentralizate și deconcentrate în anul 2020
- Ordinului Prefectului judeţului Satu Mare nr. 28 din 21.01.2020 privind Planul de
pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă în judeţul Satu-Mare pentru anul 2020
- Referatul nr. 709/17.02.2020 întocmit de secretarul general al comunei Cămărzana,
În temeiul prevederilor art.155 alin.(1) lit.”d”, alin.(5) lit.”b”, art.196, alin.(1), lit.”b” și
art.243 alin.1 lit.”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ

DISPUNE :
Art. 1.

Se aprobă Planul de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă, în comuna
Cămărzana, pentru anul 2020, conform Anexelor 1-2 care fac parte integrantă din
prezenta dispoziție.

Art. 2.

Cu ducere la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează Compartimentul
urbanism și situaţii de urgenţă din cadrul Primăriei Cămărzana.

Art. 3.

Prezenta se va comunica Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu-Mare, Inspectoratului
pentru Situaţii de Urgenţă „SOMEȘ” Satu-Mare și se va aduce la cunoștința publică prin
afișare.
Cămărzana la 17.02.2020
PRIMAR,
Ionici Florin-Dumitru

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL UAT ,
Honca Cristina-Mariana

