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DISPOZITIE 
privind aprobarea Planului de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta 

in anul 2020 
 

PRIMARUL COMUNEI SĂBĂRENI, JUDETUL GIURGIU 
 

                    Avand in vedere: 
- Ordinul prefectului judetului Giurgiu nr. 106/07.02.2020 pentru aprobarea Planului de pregatire in 

domeniul situatiilor de urgenta in anul 2020; 
- Referatul compartimentului pentru situatii de urgenta inregistrat la nr.1369/11.03.2020; 

 - Prevederile Legii nr. 481/2004, privind protectia civila, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- Prevederile Legii nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 
- Prevederile Legii nr. 446/2006, privind pregatirea populatiei pentru aparare; 
- Ordinului Inspectorului General nr. 4301/IG din 06.01.2020 privind pregătirea în domeniul situaţiilor 

de urgenţă a reprezentanţilor instituţiilor prefectului şi a personalului cu funcţii de conducere și atribuții în 
domeniul situațiilor de urgență din administraţia publică locală, servicii descentralizate şi deconcentrate în anul 
2020; 

- Prevederile O.M.A.I. nr. 712/2005, pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea 
salariatiilor in domeniul situatiilor de urgenta, modificat şi completat prin O.M.A.I. nr. 786/2005; 

- Prevederile O.M.A.I. nr. 89/2013, privind aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, 
pregatire si desfasurare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta; 

- Ordinul Ministrului Administratiei si Internelor nr. 75/2019, pentru aprobarea Criteriilor de 
performanta privind structura organizatorica si dotarea serviciilor voluntare si private pentru situatii de urgenta; 

- Prevederile art. 155 (5), lit. b si art. 156 (1) din Codul administrativ, aprobat prin O.U.G. nr. 
57/03.07.2019; 

- In temeiul art. 196, alin. (1), lit. b, din  Codul administrativ, aprobat prin O.U.G. nr. 57/03.07.2019,    
emite urmatoarea: 

 
DISPOZITIE 

 
            Art. 1. –  Se aproba „Planul de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta in anul 2020”,  prevazut in 
anexa  care face parte integranta din prezenta dispozitie.  
            Art. 2. –  Seful Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta va urmari ducerea la indeplinire a 
sarcinilor cuprinse in „Planul de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta in anul 2020”.             
            Art. 3. –  Secretarul General al comunei va comunica autoritatiilor si persoanelor interesate prezenta 
dispozitie.  
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REFERAT, 

privind emiterea unei dispozitii pentru aprobarea Planului de  
pregatire in domeniul situatiilor de urgenta in anul 2020 

 
            Având în vedere adresa nr. 2322551 din data de 13.02.2020, inaintata de catre Inspectoratul 
pentru Situatii de Urgenta „Vlasca”, judeţul Giurgiu, este necesar intocmirea „Planului de pregatire 
in domeniul situatiilor de urgenta in anul 2020”, aprobat prin Ordinul Prefectului nr. 106/07.02.2020. 

Conform Legii nr. 307/2006, privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile si 
completarile ulterioare, Legii nr. 481/2004 privind protectia civila, cu modificarile si completarile 
ulterioare, Legii nr. 446/2006, privind pregatirea populatiei pentru aparare, O.M.A.I. nr. 712/2005, pentru 
aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatiilor in domeniul situatiilor de urgenta, modificat şi 
completat prin O.M.A.I. nr. 786/2005, O.M.A.I. nr. 89/2013, privind aprobarea Regulamentului de planificare, 
organizare, pregatire si desfasurare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta, Ordinul Ministrului 
Administratiei si Internelor nr. 75/2019, pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind structura 
organizatorica si dotarea serviciilor voluntare si private pentru situatii de urgenta  si a Codul administrativ  
aprobat prin O.U.G. nr. 57/03.07.2019, privind administratia publica locala, se va intocmi „Planul de 
pregatire in domeniul situatiilor de urgenta in anul 2020”,. 
 Fata de cele aratate mai sus va rog sa dispuneti. 
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