
ROMÂNIA 
JUDEȚUL MEHEDINȚI 
COMUNA BRANIȘTEA 

CONSILIUL LOCAL 
Tel: 0374049508 Fax: 0252395190 
E-mail: secretar@clbranistea.ro 

www.clbranistea.ro 
 

    

 

HOTĂRÂREA nr. 9 
privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare 

destinate prevenirii și gestionării situațiilor de urgență pe anul 2021 
 
 Consiliul Local al Comunei Braniștea, județul Mehedinți, având în vedere: 

- referatul de aprobare al Primarului Comunei Braniștea nr. 1202/12.04.2021; 
- raportul compartimentului de specialitate nr. 1203/12.04.2021; 
- prevederile art. 13, lit. g raportat la art. 14, lit. k din Legea nr. 307/2006 privind apărarea 

împotriva  incendiilor, cu modificările ulterioare;  
- dispozițiile art. 25 lit. b din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu 

modificările ulterioare; 
- prevederile art. 24, lit. d din Ordonanța de urgență a  Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul 

Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată prin Legea nr. 15/2005; 
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1040/2006 pentru aprobarea Planului național de asigurare 

cu resurse umane, materiale și financiare pentru gestionarea situațiilor de urgență, 
- prevederile HG nr. 557/2016 privind managementul situațiilor de risc; 
- avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Braniștea; 

În temeiul art. 196, alin. 1, lit. a din OUG nr. 57/2019privind Codul administrativ, 
 

HOTĂRĂȘTE 
 

Art. 1 Se aprobă planul pentru asigurarea cu resurse umane  necesare gestionării situațiilor de 
urgență pe anul 2021, prevăzut în Anexa nr. 1 – care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2 Se aprobă planul pentru asigurarea cu materiale necesare gestionării situațiilor de 
urgență pe anul 2021, prevăzut în Anexa nr. 2 – care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 3 Se aprobă planul pentru asigurarea cu resurse financiare necesare gestionării situațiilor 
de urgență pe anul 2021, prevăzut în Anexa nr. 3 – care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 4 Prezenta hotărâre se va înainta Instituției Prefectului - județului Mehedinți, în vederea 
exercitării controlului de legalitate, Primarului Comunei Braniştea, județul Mehedinți și va fi afișată la 
avizierul instituției, precum și pe site-ul instituției. 
 
 Adoptată astăzi 21 aprilie 2021 în ședință ordinară a Consiliului Local Braniștea. 
 
 

                      Președinte de ședință,                                                                      Contrasemnează, 
                            Consilier local,                                                                 Secretar General UAT Braniștea,  
                          Butăriță Nicolița                                                                            Blăgniceanu Ionuț 
 

mailto:secretar@clbranistea.ro
http://www.clbranistea.ro/


 
 
 

Anexa nr. 1 
 
 
 

AVIZAT 
COMPARTIMENT RESURSE UMANE 

 
 

 

PLANUL 
pentru Asigurarea cu resurse umane  necesare gestionării situațiilor de urgență pe anul 2021 

 

 
Nr. 
crt. 

 

Funcțiile de 
sprijin 

Forțele 
Gradul de 
asigurare 

% 
Observații 

Necesare Existente Deficit 

0 1 2 3 4 5 6 

1. 
Monitorizarea pericolelor și riscurilor specifice, 
precum și a efectelor negative ale acestora 

1 1 0 100 - 

2. Informare,  înștiințare și avertizare 5 5 0 100 - 

3. Planificarea și pregătirea resurselor și serviciilor 2 2 0 100 - 

4. Căutarea, descarcerarea, salvarea persoanelor 5 5 0 100 - 

5. 
Evacuare persoane, populație sau bunurilor 
periclitate 

4 4 0 100 - 

6. Acordarea asistenței medicale de urgență 2 2 0 100 - 

7. Prevenirea îmbolnăvirii în masă 2 2 0 100 - 

8. Localizarea și stingerea incendiilor 5 5 0 100 - 

9. Neutralizarea efectelor materialelor periculoase - - - - - 

10. 
Asigurarea transportului forțelor și mijloacelor de 
intervenție, persoanelor evacuate și altor resurse 

2 2 0 100 
 
- 

11. 
Efectuarea lucrărilor publice și inginerești la 
construcțiile, instalațiile și amenajările afectate 

- - - - - 

12. 
Asigurarea apei și hranei pentru persoanele și 
animalele afectate sau evacuate 

2 2 0 100 - 

13. 
Asigurarea cazării și adăpostirii persoanelor 
afectate sau evacuate 

3 3 0 100 - 

14. Efectuarea depoluării  și decontaminării - - - - - 

15. Menținerea și restabilirea ordinii publice 2 2 0 100 - 

16. Logistica intervenției 3 3 0 100 - 

17. Restabilizarea zonei afectate - - - - - 

18. 
Acordarea de ajutoare de primă necesitate, 
despăgubiri și asistență socială și religioasă 

2 2 0 100 - 

 TOTAL 38 38 0 100 - 

  
 

Întocmit Șef SVSU, 
Văduva Constantin



 

   Anexa nr. 2 

 
AVIZAT 

COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL  
 
AVIZAT    
ŞEFUL STRUCTURII LOGISTICE  
 

PLANUL 
pentru Asigurarea cu materiale necesare gestionării situațiilor de urgență pe anul 2021 

 

Nr. 
crt. 

Funcțiile de sprijin 
 

Produsul/ lucrarea /dotarea 
U/M 

Mijloacele Prețul 
 unitar 

lei 
Materiale 

Necesare Existente 
Prevăzute a se 
realiza în 2021 

0 1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Informare, înștiințare și avertizare: - - - - -  

Subtotal:       

2. Căutarea, descarcerarea, salvarea persoanelor: măști contra gazelor Bucăți 12 0 12 33 400 

 Subtotal :      400 

3. 
Evacuare persoane, populație sau bunurile periclitate: tractor, autospecială de 
intervenție, motorină 

Litri 300 0 300 5 1500 

 Subtotal :      1500 

4. Acordarea asistenței medicale de urgență: truse de prim-ajutor Bucăți 2 1 1 200 200 

 Subtotal :      200 

 Localizarea si stingerea incendiilor: lopeți speciale stins incendii Bucăți 15 7 8 100 800 

 Subtotal :      800 

6. 
Asigurarea transportului forțelor și mijloacelor de intervenție, persoanelor 
evacuate și altor resurse: benzină, hrana, apa, cazare etc. 

Litri(kg.) 500 0 500 5 2.500 

 Subtotal :      2.500 

7. Logistica intervenției:       

 Subtotal :      0 

 TOTAL FUNCŢII DE SPRIJIN ŞI PRODUSUL/ LUCRAREA/DOTAREA:      5.400 

 

Întocmit, Șef SVSU, 
Văduva Constantin



 

                                                                     Anexa nr. 3                                                                                                                          
 

AVIZAT 
COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL  

 

PLANUL 
pentru Asigurarea cu resurse financiare necesare gestionării situațiilor de urgență pe anul 2021 

 

 
Nr. 
crt. 

 

 
Funcțiile de sprijin 

Totalul 
cheltuielilor 

Cheltuieli 
materiale 

Active 
nefinanciare 

Din care: 

Lucrări de 
investiții în 
continuare 

Lucrări de 
investiții 

noi 

Alte 
cheltuieli 

0 1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Monitorizarea pericolelor și riscurilor specifice, precum și a efectelor negative ale 
acestora 

- - - - - - 

2. Informare,  înștiințare și avertizare - - - - - - 

3. Planificarea și pregătirea resurselor și serviciilor - - - - - - 

4. Căutarea, descarcerarea, salvarea persoanelor 400 400 - - - - 

5. Evacuare persoane, populație sau bunurilor periclitate 1500 1500 - - - - 

6. Acordarea asistenței medicale de urgență 200 200 - - - - 

7. Prevenirea îmbolnăvirii în masă - - - - - - 

8. Localizarea și stingerea incendiilor 800 800 - - - - 

9. Neutralizarea efectelor materialelor periculoase - - - - - - 

10. 
Asigurarea transportului forțelor și mijloacelor de intervenție, persoanelor evacuate 
și altor resurse 

500 500 - - - - 

11. 
Efectuarea lucrărilor publice și inginerești la construcțiile, instalațiile și amenajările 
afectate 

- - - - - - 

12. Asigurarea apei și hranei pentru persoanele și animalele afectate sau evacuate 1000 1000 - - - - 

13. Asigurarea cazării și adăpostirii persoanelor afectate sau evacuate 1000 1000 - - - - 

14. Efectuarea depoluării  și decontaminării - - - - - - 

15. Menținerea și restabilirea ordinii publice - - - - - - 

16. Logistica intervenției - - - - - - 

17. Restabilizarea zonei afectate - - - - - - 

18. 
Acordarea de ajutoare de primă necesitate, despăgubiri și asistență socială și 
religioasă 

- - - - - - 

 TOTAL 5.400 5.400 - - - - 
                                                                                                      

Întocmit, Șef SVSU, 
Văduva Constantin
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REFERAT DE APROBARE 
privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale și 

financiare destinate prevenirii și gestionării situațiilor de urgență pe anul 2021 
 
 
 Având în vedere legislația în vigoare pe linia situațiilor de urgență care impune elaborarea si 
adoptarea de către consiliul local a Planului Comitetului Local pentru Situații de urgenta de asigurare 
cu resurse umane, materiale si financiare pentru gestionarea situațiilor de urgenta in anul 2021. 
Acest plan va fi întocmit in vederea asigurării îndeplinirii celor 18 funcții de sprijin repartizate 
Ministerului Afacerilor Interne, conform anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 2288/2004 pentru 
aprobarea repartizării principalelor funcții de sprijin pe care le asigura ministerele, celelalte organe 
centrale si organizațiile neguvernamentale privind prevenirea si gestionarea situațiilor de urgenta. 
 Asigurarea cu resurse umane, materiale si financiare se va referi exclusiv la alocația bugetara 
si resursa umana pentru îndeplinirea activităților specifice din cadrul fiecărei funcții de sprijin pe care 
o asigura comitetul local pentru situații de urgenta. 
 Având in vedere necesitatea si oportunitatea elaborării Planului Comitetului Local pentru 
Situații de Urgenta de asigurare cu resurse umane, materiale si financiare pentru gestionarea 
situațiilor de urgentă din Comuna Braniştea in anul 2021, recomand Consiliului Local adoptarea 
proiectului de hotărâre in forma prezentata. 
 
 
 

Primar, 
I. Marin 

 

mailto:secretar@clbranistea.ro
http://www.clbranistea.ro/


 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL MEHEDINȚI 
COMUNA BRANIȘTEA 

Tel: 0374049508 Fax: 0252395190 
E-mail: secretar@clbranistea.ro 

www.clbranistea.ro 
Nr. 1203/12.04.2021 

 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale și 

financiare destinate prevenirii și gestionării situațiilor de urgență pe anul 2021 
 
 
 

La întocmirea proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse 
umane, materiale si financiare pentru gestionarea situațiilor de urgentă din comuna Braniştea in anul 
2021 s-au avut in vedere dispozițiile legale ce reglementează situațiile de urgenta si anume : 

- art. 22, lit. d  și si art. 24, lit. d din O.U.G. 21/2004 privind Sistemul național de management al 
situațiilor de urgentă aprobat prin Legea nr. 15/2005 

- art. 24, lit. d si art. 25 lit. b din Legea 481/2004 privind protecția civilă cu completările și 
modificările ulterioare; 

- Ordinul MIRA nr. 50953 /16.05.2005 completat cu Ordinul 26907 din 17.12.2006 referitor la 
avizarea planurilor pe cele trei categorii: umane, materiale și financiare; 

- HG 2288/2004 pentru aprobarea repartizării principalelor funcții de sprijin pe care le asigură 
ministerele, celelalte organe centrale si organizații neguvernamentale privind prevenirea si 
gestionarea situațiilor de urgență; 

- HG 1040/2006 pentru aprobarea Planului național de asigurare cu resurse umane , materiale 
si financiare pentru gestionarea situațiilor de urgență și HG 1491 din 2004 privind aprobarea 
regulamentului cadru pentru structura organizatorică, atribuțiunile funcționale si dotarea 
CLSU și centre operative. 
Având in vedere cadrul normativ menționat anterior, susțin legalitatea, oportunitatea si 

temeinicia proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Comitetului Local pentru Situații de 
Urgenta de asigurare cu resurse umane, materiale si financiare pentru gestionarea situațiilor de 
urgentă din comuna Braniştea in anul 2021 
 

Braniştea, 12.04.2021 
 
 

Șef SVSU, 
Văduva Constantin 
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