uuNslLru|J .lLuuAL AL ur(AvuLur

$TEI
NANEANT.
Din 3O mai 2O19

Privind aprobarea Planului de asigurare cu
financiare (PARUMFf pentru gestionarea

umane, materiale
de urgen(i din or&:;,!,:

$tei.
La inifiertiva primarului oragului $tei, ing. Balaj G eorghe Iulian;
AvAnd in vedere raportul de specialitate qi expu :rea de motive, inregistrii i,
r proteclie civila ri::
la nr. I9O4 l2OI9 intocmite de dl. Kuti Ludovic, in
rrsiliului Local a-l orasui
cadrul Primiiriei oragului $tei, prin care propune
resurse
Planului
de
asigura-re
cu
u
, materiale gi hnanciii,
$tei aprobarea
(PARUMF) pentru gestionarea situafiilor de urgenfS. di oraqul $tei.
Inspectoratul pentru
Ydzdnd adresa cu nr. I9O2483/O2.O4.2O19 de
istrat6. la sediul Primdr,
Situalii de Urgernle 'CRI$ANA", al judeEului Bihor,
orasului $tei sub nr. 1614 l O4.O4.2O|9;
JinAnd cont de prevederile HG nr. IO4OI2OO pentru aprobarea Planll.:
na4ional de ct"sigurare c1t resurse umanq materiale ;i fi nciare p entru gestionar :,
situatriilor de urgenld., cu modificdrile gi completd.rile ul rioare, de prevederile OI,,i'l
Situaqiilor de Urgen1d , ,
nr. 2l l2OO4 priuind Sistemul Natrional de Management
I
qi
Legii
nr.
completdrile ulterioare, ale
modificd.rile
/ 2OO4, priuind protec t'
ciuila" modifi r:5.ri le ;i c o mpletS.rile u lterioare;
in temeiul art. 36, alin. (2), lit. d), alin. 6,Iit. " ', flr.8, art. 45 si art. 1l
din Legea nr. 2,tSl2OO1 privind administrafia publi locald,, cu modifrcdrilt
completd.rile ulterioare ;
i

t

',
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Consiliul Local al oragului $tei

HOrAnAsrp:
Art.l -

umane, materiale
Se aprob5. Planul de asigufare cu
urgenfi din oraqul $t*i
fi nanciare (PAIiUMFf pentru gestionarea situa{iilor
, 2 (resurse materiale)
conform anexei nr.l (resurse f,tnanciare), anexei
anexel nr. 3 (resurse umane) care fac parte integran chn pr ezenta hotS.rAre.
Art. 2- CuL ducerea la indeplinire a preved rcr prezentei hotdrari
incredinfeazl.prirnarul oragului $tei gi dl. Kuti Ludovi
Art. 3 - Pre.zenta hotd.rAre se comunica cu:
Institulia Prefectului judefului Bihor;
Prirnarul oraqului $tei;
Dl. Kuti Ludovic;
lui $tei;
Consilierul Juridic al Consiliului Local al
UAT;
Serviciul
Serviciul Economic;
A" al judelului Bihci
Inspectoratul pentru
- Un exemplar la 'r$
PRESEDINTE DE SEDINTA

SBCRE,T rRuL oRA$ULUI $TEI

VOICHITA MARIANA
4

din totalul de 1$ consilierif.
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