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DISPOZITIE 

privind aprobarea PLANULUI DE PREGATIRE IN  

DOMENIUL SITUATIILOR DE URGENTA IN ANUL 2021 

 

Primarul comunei Buturugeni , judetul Giurgiu, avand  in vedere: 

-referatul intocmit de Sef S.V.S.U Popa David inregistrat la nr .2261 din 14.04.2021 

-prevederile art.53 alin.(1), art 120  alin (1), si 121 alin (1) din Constitutia Romaniei,republicata; 

-prevederile art 27 din legea nr 481/2004 privind protectia civila , republicata 

-prevederile art 12 alin (3) din Ordonata de urgenta a Guvernului nr 21/2004 privind Sistemul National 

de Management al situatiilor de urgenta aprobata prin Legea nr 15/2005; 

-prevederile art 14 din Legea nr 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor; 

-prevederile Ordinului Ministrului administratiei si internelor nr 712/2005 pentru aprobarea Dispozitiilor 

generale privind instruirea salariatiilor in domeniul situatiilor de urgenta  cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

-Prevederile Ordinului Ministrului Administratiei si Internelor nr 205/2010 privind organizarea si 

desfasurarea programelor de pregatire  a specialistilor compartimentelor pentru prevenirea  sin 

serviciile voluntare pentru situati de urgenta; 

-Prevederile Ordinului Ministrului  Administratiei si Internelor nr 1474/2006 pentru aprobarea 

Regulamentului de planificare , organizarea,pregatire si desfasurare a activitatilor de prevenire a 

situatiilor de urgenta , modificata de Ordinul Ministrului Administratiei si Internelor nr 217/2007; 

-Ordinul Prefectului judetului Giurgiu  nr 106 din 25.02.2020 privind aprobarea Planului de pregatire in 

domeniul situatiilor de urgenta din anul 2020; 

-prevederile art .155 aliniat (1)litera d . aliniat (5) litera b din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ cu modificarile si completarile ulterioare. 

In temeiul art 196 alintul (1) litera b din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ ,cu modificarile si 

completarile ulterioare. 



DISPUNE: 

ART.1- Pe data prezentei se aproba  PLANUL DE PREGATIRE IN DOMENIUL SITUATIILOR DE URGENTA 

IN ANUL 2021 potrivit Anexei care face parte integranta din dispozitie, avand urmatoarea structura: 

I. BAZA LEGALA; 

II. Obiectivele pregatirii in domeniul situatiilor de urgenta; 

III. Organizarea pregatirii in domeniul situatiilor de urgenta; 

IV. Planificarea pregatirii pe nivelul de competenta , structuri functionale si categori de 

personal; 

V. Documente de evidenta; 

VI. Evidenta participarii la activitati de pregatire; 

VII. Evidenta furnizorilor autorizati potrivit legii , care organizeaza programe de formare 

profesionala in ocupatii din domeniul reglementat de IGSU; 

VIII. Planificarea pregatirii in domeniul situatiilor de urgenta prin antrenamente, 

exercitii,concursuri de specialitate; 

IX. Temele obligatori privind pregatirea serviciilor voluntare si private pentru situatii de 

urgenta; 

X. Evidenta si evaluarea pregatirii; 

XI. Asigurarea logistica si Financiara 

 

 

ART.2 -Seful centrului operativ cu activitate temporara , conducatorii institutiilor publice si 

operatoriilor economici sursa de risc cu responsabili pe linia managementului situatiilor de 

urgenta la nivelul comunei inclusi in Planul de analiza si acoperirea riscurilor,precum si a 

Sefului SVSU,vor pune in aplicare prevederile prezentei corespunzator responsabilitatiilor ce 

le revin in acest domeniu. 

 

ART.3- Planul DE PREGATIRE IN DOMENIUL SITUATIILOR DE URGENTA va fi inaintat 

inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ,,Vlasca”al judetului Giurgiu prin grija Sefului 

Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta. 

 

ART.4- Secretarul unitatii administrative teritoriale va aduce la cunostinta publica prin orice 

mijloace  prevederile prezentei si o va comunica Sefului SVSU,Primarului comunei si 

Institutiei Prefectului Giurgiu 

 

ART.5-Primarul comunei prin aparatul sau de specialitate si factorii de specialitate in 

domeniul situatiilor de urgenta vor aduce la indeplinire prevederile hotararii. 
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