JUDE UL PRAHOVA
COMUNA GURA VITIOAREI
PRIMAR

DISPOZI IE
privind aprobarea Planului de pregătire în domeniul situa iilor de
urgen ă în anul 2016
Având in vedere prevederile legii nr.481/2004 privind protectia civila,
cu modificarile si completarile ulterioare , ale legii nr.307/2006 privind
apararea impotriva incendiilor , cu modificarile si completarile ulterioare,
precum si prevederile legii nr.446/2006 privind pregatirea populatiei pentru
aparare ,
inând cont de prevederile O.M.A.I. nr. 712/2005 privind instruirea
salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta , cu modificari si completari
aduse prin H.G.nr.762/2008 pentru aprobarea Strategiei Na ionale de
prevenire a situa iilor de urgenta , ale O.M.A.I nr.718/2005 pentru aprobarea
Criteriilor de performanta privind structura organizatorica si dotarea
serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta , cu modificari si completari
aduse prin O.M.A.I. nr.195/2007 , ale O.M.A.I nr.1474/2006 pentru
aprobarea Regulamentului de planificare , organizare , pregatire si
desfasurare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta , ale Ordinului
ministrului internelor si reformei administrative nr.163/2007 pentru
aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor , Ordinul
ministrului internelor si reformei administrative nr.673/2008 privind
pregatirea in domeniul situatiilor de urgenta a reprezentantilor institutiilor
prefectului si a personalului cu functii de conducere din administratia
publica locala , in perioada 2009 -2012 , cu modificari si completari aduse
prin O.M.A.I.nr.250/2010 privind organizarea si desfasurarea programelor
de pregatire a specialistilor compartimentelor pentru prevenire din serviciile
voluntare pentru situa ii de urgen ă ,
În temeiul dispozi iilor art.68 alin.1şi art.115 alin.1lit.a din legea
nr. 215/2001 , legea administratiei publice locale , republicată , cu
modificarile si completarile ulterioare ,
Primarul comunei Gura Vitioarei , jude ul Prahova ,

DISPUNE :
ART.1 – Se aprobă Planul de pregătire în domeniul situa iilor de urgen ă în
anul 2016, pentru comuna Gura Vitioarei , conform anexei nr.1 care face
parte integrantă din prezenta dispozi ie.
ART.2 –Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispozi ii se
însărcinează Primarul comunei si inspectorul cu atribu ii pe linie de situa ii
de urgen ă , doamna Plaisanu Rodica –Georgeta.
ART.3 - Secretarul U.A.T.C. Gura Vitioarei va comunica prezenta
dispozi ie institu iilor abilitate şi persoanelor interesate .
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