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D I S P O Z I Ţ I A  NR. 96 
 

 

Privitor la:   Aprobarea Planului de pregătire în domeniul 
situaţiilor de  urgenţă al comunei Roşiile, judeţul 
Vâlcea pentru anul 2021 

 
 

 Constantin Dumitru – primarul comunei Roşiile, judeţul Vâlcea; 
 

 Văzând referatul înregistrat la nr. 741/02.03.2021 privind aprobarea 
Planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă al comunei Roşiile, 
judeţul Vâlcea pentru anul 2021 întocmit de către domnul Marinescu Ștefan - 
Şeful Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, desemnat cadru tehnic cu 
atribuţii privind prevenirea şi stingerea incendiilor, numit agent de inundații la 
nivelul comunei Roşiile, judeţul Vâlcea; 
 Ţinând cont întocmai de Ordinul Prefectului nr. 78/01.02.2021 privitor la 
planul de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2021;  
 Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul National 
de Management al Situatiilor de Urgenta aprobata cu modificarile si 
completarile ulterioare, art. 27 lit. c), e), j), art. 32-38 din Legea nr. 481/2004 
r1 privind protecţia civilă, cu modificările ulterioare, art. 14 din Legea nr. 
307/2006 r1 privind apărarea împotriva incendiilor, H.G. OMAI nr. 712/2005 
privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, cu modificările 
ulterioare, văzând și OAP nr. 57/2019 pentru aprobarea Criteriilor de 
performanta privind constituirea, încadrarea si dotarea serviciilor voluntare si a 
serviciilor private pentru situatii de urgenta, Legea nr.446/2006 privind 
pregătirea populaţiei pentru apărare,  OMAI nr.718/2005 pentru aprobarea 
Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor 
voluntare pentru situaţii de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 154, art. art. 155 alin (5) lit b), art. 156 alin. 1, art. 196 
alin. (1) lit. b din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, emit următoarea: 
 
 

DISPOZIŢIE 
 

 Art. 1. Se aprobă Planul de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă al 
comunei Roşiile, judeţul Vâlcea pentru anul 2021, conform anexei nr. 1 care 
face parte integranta din prezenta dispoziție, având următoarea structură: Baza 
legală, Obiectivele pregătirii în domeniul protecţiei civile, Organizarea pregătirii 
în domeniul protecţiei civile, Planificarea pregătirii pe niveluri de competenţă, 
structuri funcţionale şi categorii de personal, Graficul participării la cursuri, 
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Planificarea pregătirii în domeniul protecţiei civile prin aplicaţii, exerciţii, 
concursuri de specialitate, Temele orientative privind pregătirea serviciilor 
voluntare, Evidenţa şi evaluarea pregătirii, Asigurarea logistică şi financiară. 
 

 Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se împuterniceşte 
Preşedintele Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Roşiile, 
judeţul Vâlcea și Șeful Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Roșiile.  
 Art. 3. Planul de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă al comunei 
Roşiile, judeţul Vâlcea pentru anul 2021, avizat de ISU Vâlcea va fi deținut la 
compatimentul pază şi protecţie civilă e către persoana responsabilă desemnată 
Șef SVSU.  
 Art. 4. Cu data aprobării prezentei își încetează aplicabilitatea orice 
dispoziție contrară. 
 Art. 5. Prezenta dispoziţie se va comunica Instituţiei Prefectului judeţului 
Vâlcea în vederea efectuării controlului de legalitate,  Președintelui și membrilor 
CLSU, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Vâlcea „General 
Magheru” pentru avizare cât şi persoanelor, SVSU, structurilor şi instituţiilor cu 
responsabilităţi în domeniu din localitate pentru ducere la îndeplinire prin grija 
Șef SVSU, Șeful Centrului operativ cu activitate temporară din cadrul CLSU și va 
fi adusă la cunoștință publică prin grija secretarului general UAT Roșiile.  
 

 
 

Roşiile, 12.03.2021 
 

        PRIMAR,                                 Contrasemnează pentru legalitate,  
     CONSTANTIN DUMITRU                          Secretar general UAT Roșiile,  
             AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 
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