
  JUDETUL  VASLUI  
COMUNA  MUNTENII  DE  SUS  
CONSILIUL  LOCAL 

H O T A R  A R E A  nr. 38/2014 
privind aprobarea evaluarii activitatii in domeniul situaţiilor de urgenţă pe 
anul 2013   

  Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată; 
b) art. 7 alin. (2) din Codul civil; 
c) art. 7 și art. 24 lit. f) din Legea cadru  a descentralizării nr. 195/2006;  
d) art. 36 alin. (2) lit. d) alin. (6) lit. a)  pct. 8, combinat cu art. 63 alin. (5) lit. 

b) şi art. 64 alin. (1), penultima teză din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

e) Legii nr. 481/2004 privind protectia civila, H.G. 547/2005 privind 
strategia Nationala de Protectie Civila, HG. 21/2004 privind Sistemul National de 
Management al Situatiilor de Urgenta cu modificarile si completarile ulterioare, HG. 
1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind structura organizatorica, 
atributiile, functionarea si dotarea Comitetelor si Centrelor operative pentru situatii de 
urgenta, HG. 1579/2005 pentru aprobarea statutului personalului voluntar, Ordinul 
M.A.I. 1184/2006 privind organizarea si asigurarea activitatii de evacuare in situatii de 
urgenta, Ordinul M.A.I. 712/2005 pentru aprobarea dispozitiilor generale privind 
instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta, Ordinul 1352/2006 privind 
aprobarea Metodologiei de organizare, asigurare a activitatilor de evacuare a 
persoanelor, bunurilor, documentelor si materialelor care contin informatii clasificate in 
situatii de conflict armat, HG. 1222/2005 privind stabilirea principiilor evacuarii in 
situatii de conflict armat, Ordinul M.A.I. 1494/2006 privind organizarea si functionarea 
taberelor pentru sinistrati in situatii de urgenta, Instructiunile privind organizarea si 
desfasurarea pregatirii pentru protectie civila in Romania, aprobate prin decizia nr. 
139/1999 a primului ministru al Guvernului Romaniei, a Ordinului M.A.I. 606/2005 
privind pregatirea personalului din compunerea Comitetelor pentru situatii de urgenta in 
centrele zonale de pregatire, a Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, 
a hotararilor Consiliului Local si a Regulamentului de organizare si functionare a 
Comitetului local si Serviciului voluntar pentru situatii de urgenta al comunei Muntenii  
de Sus; 
                         luând act de:  

a) expunerea de motive a primarului comunei Muntenii de Sus, în calitatea sa 
de iniţiator, înregistrata sub nr. 1099/13.03.2014 2014, calitate acordată de prevederile  
art. 33 din legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, cu modificările şi 
completările ulterioare, raportate la cele ale art. 45 alin. (6), teza a II-a din  Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Muntenii de Sus;   

c) raportul Comisiei  pentru administraţia publică locală, juridică, cultură, 
tineret şi sport, protecţie şi asistenţă socială şi petiţii; 

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare,  

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MUNTENII  DE SUS, JUDETUL 
VASLUI  

H O T A R A S T E : 
 



Art. 1. - Se aprobă Raportul de evaluare a  activitatii in domeniul situatiilor 
de urgenta  pe anul 2013,  conform anexei  care face parte integranta  din prezenta 
hotarare.  

Art. 2. - Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul 
secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Muntenii de 
Sus, Prefectului judeţului Vaslui  şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea pe 
pagina de internet la adresa:munteniidesus.ro 

           Muntenii  de Sus,  16  mai  2014 
 

  PRESEDINTE  DE SEDINTA     
       Balu Ciprian          SECRETARUL COMUNEI, 

Contrasemneaza: 

                    (cu exercitare temporara de atributii), 
                MONICA  BURGHELEA 
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