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HOTĂRÂREA NR.14 
din 27  februarie  2014 

 
 

privind aprobarea Planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă pentru anul 2014 
 

Consiliul Local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa ordinară din data de  
27 februarie 2014, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 115 din  21 februarie  2014, emisă, 
de către primarul comunei Rîciu, 

Având în vedere: 
-adresa nr.3604797  din 20.02.2014 a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Horea“ al 
Judeţului Mureş; 
-ordinul nr.53  din 12.02.2014 emis de Instituţia Prefectului Judeţului Mureş; 
-expunerea de motive înregistrată sub nr. 570  din 20  februarie 2014   întocmită de  domnul 
VASU  IOAN  primarul comunei Rîciu; 
-raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Rîciu. 

În conformitate cu prevederile: 
 ▪ Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă, modificată şi completată prin Legea nr. 212/2006; 
 ▪ Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; 
 ▪ Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011; 
 ▪ Hotărârii Guvernului României nr. 308/1995 privind organizarea şi funcţionarea activităţii 
de pregătire în domeniul apărării civile; 
 ▪ Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 712/2005 privind instruirea salariaţilor 
în domeniul situaţiilor de urgenţă, modificat şi completat prin O.M.A.I. nr. 786/2005 ; 
 ▪ Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 718/2005 pentru aprobarea Criteriilor 
de  performanţă   privind   structura organizatorică şi dotarea  serviciilor voluntare pentru 
situaţii de urgenţă ; 
 ▪ Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 89/08.06.2013 pentru aprobarea 
Regulamentului de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a 
situaţiilor de urgenţă executate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi 
structurile subordonate 
 ▪ Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 250/2010 privind organizarea şi 
desfăşurarea programelor de pregătire a specialiştilor compartimentelor pentru prevenire din 
serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă; 
▪ Ordinului nr. 3825 din 3.06.2013privind aprobarea regulamentelor concursurilor naţionale 
"Prietenii pompierilor" şi "Cu viaţa mea apăr viaţa" 

În temeiul prevederilor art.36 alin. (2) lit.“d“, alin. (6) lit. .“a“ pct.8, art.45, art.115 
alin.(1) lit.“b“ şi alin. (7) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală cu 
modificările şi completările ulterioare; 



 
 

Hotărăşte: 
 
Art.1. Se aprobă  Planul de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă pe anul 2014, 

conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
                Art.2.  Secretarul comunei  va aduce la cunoştinţă prezenta hotărâre: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Horea“ al Judeţului Mureş; 
 S.V.S.U. Rîciu; 
 Primarului Comunei Rîciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică 

prin publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                   Contrasemnează 
             Vasu Raul-Florin                                                                            Secretar: Dunca Ioan 
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