CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
ŞTEI
H O T Ă R Â R E A Nr. 32
Din 15 martie 2018
Privind aprobarea Planului de Asigurare cu Resurse Umane, Materiale și
Financiare (PARUMF) pentru Gestionarea Situațiilor de Urgență din orașul
Ștei.
La ini iativa primarului ora ului tei, ing. Balaj Gheorghe Iulian;
Având în vedere raportul de specialitate şi expunerea de motive, înregistrate
la nr. 1104/2018 întocmite de dl. Vieriu Constantin Cristian, inspector protec ie
civilă din cadrul Primăriei oraşului Ştei, prin care propune Consiliului Local al
oraşului Ştei aprobarea Planului de Asigurare cu Resurse Umane, Materiale i
Financiare (PARUMF) pentru Gestionarea Situa iilor de Urgen ă din ora ul tei.
Văzând adresa cu nr. 1506241/26.02.2018 de la Inspectoratul pentru
Situa ii
de Urgen ă ”CRI ANA”, al jude ului Bihor, înregistrată la sediul Primăriei
ora ului tei sub nr. 1028/02.03.2018;
Ţinând cont de prevederile HG nr. 1040/2006 pentru aprobarea Planului
național de asigurare cu resurse umane, materiale și financiare pentru gestionarea
situațiilor de urgență, cu modificările i completările ulterioare, de prevederile art.
38, lit. „b” din OUG nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al
Situațiilor de Urgență , cu modificările i completările ulterioare, ale Legii nr.
481/2004, privind protecția civilă, modificările i completările ulterioare;
În temeiul art. 36, alin. (2), lit. d), alin. 6, lit. ”a”, nr. 8, art. 45 i art. 115
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările i
completările ulterioare;
Consiliul Local al oraşului Ştei
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 – Se aprobă Planul de Asigurare cu Resurse Umane, Materiale și
Financiare (PARUMF) pentru Gestionarea Situațiilor de Urgență din orașul Ștei,
conform anexei nr.1 (resurse financiare), anexei nr. 2 (resurse materiale) i
anexei nr. 3 (resurse umane) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2- Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se
încredinţează primarul ora ului tei i dl. Vieriu Constantin Cristian.
Art. 3 - Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului judeţului Bihor;
- Primarul oraşului Ştei;
- Dl. Vieriu Constantin Cristian;
- Consilierul Juridic al Consiliului Local al ora ului tei;
- Serviciul UAT;
- Serviciul Contabilitate;
- Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen ă ”CRI ANA” al jude ului
Bihor;
- Un exemplar la dosarul cu hotărâri.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
JUDE ALEXANDRU JAN

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL ORAȘULUI ȘTEI
Jrs. DALE VOICHIŢA MARIANA

Hotărârea a fost a fost adoptată cu unanimitate de voturi

