
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ILFOV 
ORAŞUL BUFTEA 

CONSILIUL LOCAL 
Piaţa Mihai Eminescu nr. 1, Tel: 031-8241231 Fax: 031-8241238 

E-mail: contact@primariabuftea.roWeb:www.primariabuftea.ro 

HOTĂRÂREA NR. 2 5 
Din 26 februarie 2020 

privind aprobarea Planului de asigurare a resurselor umane, materiale şi financiare 
necesare gestionării situaţiilor de urgenţă pe anul 2020 

Consiliul local al oraşului Buftea, 

Având în vedere: 
• Referatul de aprobare prezentat de domnul Pistol Gheorghe, primarul oraşului 

Buftea; 
• Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Protecţie Civilă din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului, prin care se propune aprobarea Planului de 
asigurare a resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de 
urgenţă, pe anul 2020 ; 

• Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local; 
În conformitate cu prevederile art. 25 lit. b) din Legea nr. 481 /2004 privind 

protecţia civilă, republicată, cu modificările ulterioare, ale Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 21 /2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de 
Urgenţă, ale Hotărârii Guvernului nr. 1040/2006 pentru aprobarea Planului naţional de 
asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de 
urgenţă, ale Hotărârii Guvernului nr. 55712016 privind managementul tipurilor de risc şi 
ale art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. h) din Codul administrativ aprobat prin 
Ordonanţa de urgenţă nr. 57 /2019, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 139 alin. (1) art.196, alin. (1), lit. a) din Codul administrativ 
aprobat prin Ordonanţa de urgenţă nr. 57 / 2019, cu modificările şi completările 
ul teri oare,_ 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. - Se aprobă Planul de asigurare a resurselor umane, materiale şi 
financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă pe anul 2020, cuprins în anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează 
aplicabilitatea orice alte prevederi contrare. 

Art. 3. - Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia, primarului, serviciilor de 
specialitate în vederea aducerii la îndeplinire şi Instituţiei Prefectului judeţului Ilfov. 

Contrasemnează, 
SECRETAR, 

LILIANA - MIHAELA ANGHEL 
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Prezentul document se elaborează în scopul planificării unitare pentru 
asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare pentru gestionarea 
situaţiilor de urgenţă. 

li. Acte normative de referinţă 

Elaborarea Planului de asigurare a resurselor umane, materiale şi financiare 
se face pe baza următoarelor acte normative: 

- Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă; 
- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; 
- O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor 

de Urgenţă; 
- H.G. nr. 1040/2006 pentru aprobarea Planului naţional de asigurare cu 

resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă; 
- H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de riscuri. 

III. Elaborarea planului 

Planul de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare necesare 
gestionării situaţiilor de urgenţă se întocmeşte ţinând cont de funcţiile de sprijin 
care revin autorităţilor locale conform anexei nr. 2 privind repartizarea principalelor 
funcţii de sprijin şi a anexei nr. 3 privind lista activităţilor specifice care se 
îndeplinesc în cadrul funcţiilor de sprijin, din H.G. 557/2016 privind managementul 
tipurilor de risc. 

Structura planului de asigurare a resurselor umane, materiale şi financiare 
necesare gestionării situaţiilor de urgenţă este prezentată mai jos păstrând 
numerotarea conform anexei nr. 3 din H.G. 557/2016 privind managementul 
tipurilor de risc. 

1. Înştiinţare, avertizare şi alarmare 

Reprezintă totalitatea activităţilor de monitorizare a pericolelor şi riscurilor 
specifice, de informare, înştiinţare şi alarmare a autorităţilor publice centrale şi/sau 
locale, precum şi a populaţiei, privind posibilitatea producerii unor situaţii de 
urgenţă. 

Având în vedere studiul de audibilitate privind acoperirea suprafeţei oraşului 
din punct de vedere al activităţii de înştiinţare-alarmare a populaţiei în situaţii de 
protecţie civilă, în sistemul de alarmare publică a oraşului se vor face următoarele 
modificări: 
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- înlocuirea sirenei electrice de 5,5 kw montată la Şcoala Gimnazială nr. 3 cu 
o sirenă electronică de 1200 w; 

- demontarea, efectuarea lucrărilor de întreţinere şi păstrarea ca rezervă a 
sirenei electrice de 5,5 kw; 

- relocarea sirenei electrice de 5,5 kw de la liceul „Dumitru Dumitrescu". 
Pentru reconfigurarea sistemului de alarmare publică se alocă următoarele 

sume de bani: 
- sirenă electronică de 1200 w 
- relocare sirenă de 5,5 kw 
- contract de menentenaţă pe anul 2020 
- materiale întreţinere sirene 

3. Comunicaţii şi informatică 

59mii lei 
2,5 mii lei 
6,5mii lei 
3,5 mii lei 

Reprezintă pachetul de măsuri şi acţiuni necesar asigurării, planificării, 
coordonării necesarului de comunicaţii pentru elementele de răspuns în situaţii de 
urgenţă de la nivel local, judeţean şi/sau naţional, inclusiv gestionarea informaţiilor 
din domeniu. 

3.2. Rol secundar 

d) asigurarea funcţionării reţelelor de comunicaţii şi informatică din 
competenţă în vederea monitorizării pericolelor şi riscurilor specifice, precum şi 
pentru realizarea fluxurilor informaţionale de către toate autorităţile responsabile, 
prin centrele operative/operaţionale, centrele de conducere şi coordonare a 
intervenţiilor, dispeceratele/punctele de comandă, cu respectarea regimului 
informatiilor clasificate. 

' Având în vedere cele de mai sus, este necesară achiziţionarea unui sistem 
informatic [PC, monitor, tastatură, mouse, multifuncţională (scaner, copiator, 
imprimantă, etc)]. 

Pentru achizitionarea acestuia se alocă: 
I 

- suma de 2,5 mii de lei pentru PC, monitor, tastatură, mouse; 
- suma de 2,5 mii lei pentru multifuncţională. 
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Reprezintă totalitatea activităţilor desfăşurate în scopul salvării persoanelor şi 
a animalelor înainte, pe timpul şi imediat după producerea unei situaţii de urgenţă, 
inclusiv gestionarea informaţiilor din domeniu. 

4.2. Rol secundar 

c) căutarea şi salvarea victimelor accidentelor de aviaţie: Ministerul Apărării 
Naţionale, Ministerul Sănătăţii, operatori economici şi organizaţii neguvernamentale 
care deţin mijloace de căutare, administraţia locală; 

5. Descarcerare, deblocare căi de acces 

Reprezintă totalitatea activităţilor desfăşurate de structurile de intervenţie 
pentru deblocarea căilor de acces şi descarcerarea persoanelor aflate în medii 
ostile vietii. 

' 
5.2. Rol secundar 

a) planificarea, asigurarea capacităţilor operaţionale necesare deblocării 
căilor de acces în zona afectată de o situaţie de urgenţă, în scopul salvării vieţii 
omeneşti şi facilitării accesului structurilor de urgenţă la locul evenimentului: toate 
autorităţile responsabile, agenţii guvernamentale şi neguvernamentale şi operatori 
economici. 

6. Protecţia populaţiei (evacuare, cazare, adăpostire, asigurare apă si 
hrană, alte măsuri de protecţie) 

Reprezintă totalitatea activităţilor desfăşurate pentru scoaterea temporară sau 
definitivă a persoanelor, animalelor şi bunurilor din zonele de risc şi asigurarea 
condiţiilor minime de subzistenţă, inclusiv activităţile de gestionare a datelor şi 
informaţiilor privind desfăşurarea acestor acţiuni, precum şi cele de asigurare a 
populaţiei şi animalelor cu apă şi hrană. 

6.1. Evacuare 

6.1.2. Rol secundar 

b) stabilirea şi pregătirea punctelor de îmbarcare a evacuaţilor din zonele 
afectate, în termen de două ore de la declararea stării de urgenţă, potrivit legii: 
toate autorităţile responsabile, operatorii economici sau autorităţile administraţiei 

publice locale, după caz; 
c) evidenţa populaţiei evacuate: Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcţia 

pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, autorităţile 
administraţiei publice locale; 

d) asigurarea primirii şi cazării persoanelor evacuate: Ministerul Afacerilor 
Interne şi autorităţile administraţiei publice locale; 
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h) controlul circulaţiei: Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General 
al Poliţiei Române, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră şi Poliţia locală; 

i) controlul şi evidenţa autoevacuării: Ministerul Afacerilor Interne, prin 
Inspectoratul General al Poliţiei Române şi Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi 
Administrarea Bazelor de Date, autorităţile administraţiei publice locale. 

Pentru asigurarea acţiunilor de evacuare se alocă suma de 2 mii de lei. 

6.2. Cazare şi adăpostire 

6.2.2. Rol secundar 

b) asigurarea măsurilor necesare pentru realizarea protecţiei populaţiei în 
adăposturi colective: 

- în primele 72 de ore de la evacuare sau la instituirea stării de alertă, după 
caz: Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Situaţii de 
Urgenţă , în cooperare cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, 
precum şi prin Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale 
(ANRSPS), în condiţiile aprobării legale a intervenţiilor operative cu produse din 
rezerva de stat; 

- ulterior primelor 72 de ore, până la încetarea evacuării sau a situaţiei .de 
urgenţă: Ministerul Afacerilor Interne, prin Administraţia Naţională a Rezervelor de 
Stat şi Probleme Speciale (ANRSPS), în cooperare cu autorităţile administraţiei 
publice centrale şi locale. 

Pentru asigurarea adăpostirii populaţiei se alocă suma de 3 mii de lei. 

6.3. Asigurare apă şi hrană 

6.3.1. Rol principal 

a) asigurarea apei şi hranei pentru persoane: 
- în primele 72 de ore de la evacuare sau la instituirea stării de alertă, după 

caz: autorităţile administraţiei publice locale şi Ministerul Afacerilor Interne, prin 
Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale (ANRSPS), în 
condiţiile aprobării legale a intervenţiilor operative cu produse din rezerva de stat; 

Având în vedere cele de mai sus pentru asigurarea apei şi a hranei în primele 
72 de ore de la evacuare pentru aproximativ 150 de persoane se alocă suma de 5 
mii de lei. 

- ulterior primelor 72 de ore, până la încetarea evacuării sau a situaţiei de 
urgenţă: Ministerul Afacerilor Interne, prin Administraţia Naţională a Rezervelor de 
Stat şi Probleme Speciale. 
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Reprezintă pachetul de măsuri şi acţiuni specifice gestionării şi coordonării 
misiunilor care vizează stingerea incendiilor. 

10. Neutralizarea materialelor periculoase/explozive/ radioactive 

Vizează coordonarea misiunilor pentru asigurarea răspunsului în situaţia 
producerii evenimentelor care implică substanţe chimice, biologice, radiologice, 
poluanţi, mijloace explozive (substanţe asignate domeniului CBRN). Prin acest tip 
de misiuni se asigură coordonarea forţelor şi mijloacelor specializate, potrivit 
competenţelor, şi managementul situaţiilor de urgenţă care implică activarea 
acestei funcţii de sprijin, respectiv asigurarea măsurilor şi acţiunilor subsecvente. 

10.2. Rol secundar 

b) evacuarea populaţiei existente în interiorul perimetrului de securitate: 
Ministerul Afacerilor Interne şi autoritaţile administraţiei publice locale; 

I) realizarea decontaminării animalelor: autoritaţile administraţiei publice 
locale; 

11. Asigurarea transportului 

Se referă la gestionarea informaţiilor, punerea la dispoziţie a resurselor şi 
coordonarea acţiunilor care implică asigurarea transportului, altul decât cel în folos 
propriu. Prin această funcţie se asigură inclusiv gestionarea informaţiilor despre 
infrastructura de transport rutieră, maritimă/fluvială, feroviară şi aeriană. 

11.1. Rol principal 

a) asigurarea transportului necesar pentru realizarea evacuării populaţiei, 
resurselor necesare pentru intervenţie şi asistenţă de primă necesitate în situaţii de 
urgenţă: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor (prin operatori 
economici, regii autonome şi companii naţionale) şi autorităţile administraţiei 
publice locale. 

11.2. Rol secundar 

c) realizarea graficului de transport şi asigurarea mijloacelor necesare pentru 
efectuarea evacuării, în termen de 6 ore de la declararea stării de urgenţă: 
Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, autorităţile administraţiei 
publice locale; 

12. Asigurarea energiei pentru iluminat, Încălzire şi alte utilităţi 

Presupune gestionarea informaţiilor despre reţelele de utilităţi (canal, apă, 
energie, gaze etc.), poduri, viaducte de interes local/naţional, precum şi alocarea 
de forţe specializate şi coordonarea acestora pentru realizarea lucrărilor specifice. 
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a) nominalizarea responsabilităţilor în realizarea măsurilor de intervenţie de 
primă urgenţă: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, Ministerul 
Afacerilor Interne şi autorităţile administraţiei publice locale. 

14. Menţinerea, asigurarea şi restabilirea ordinii publice pe timpul 
situaţiilor de urgenţă 

Implică măsurile şi acţiunile desfăşurate de structurile de ordine şi siguranţă 
publică, potrivit cadrului specific de reglementare şi care vizează asigurarea unui 
climat de siguranţă pe timpul acţiunilor care vizează răspunsul în situaţii de 
urgenţă. 

14.2. Rol secundar 

a) menţinerea şi restabilirea ordinii publice: Ministerul Afacerilor Interne, prin 
Inspectoratul General al Poliţiei Române şi Inspectoratul General al Poliţiei de 
Frontieră, Ministerul Justiţiei prin Administraţia Naţională a Penitenciarelor, 
autorităţile administraţiei publice locale prin Poliţia Locală; 

15. Restabilirea stării provizorii de normalitate 

Presupune asigurarea pachetului de măsuri şi acţiuni şi sprijinul tehnic de 
specialitate în situaţii care vizează sectoarele afectate. 

15.1. Rol principal 

a) asigurarea condiţiilor privind restabilirea stării provizorii de normalitate pe 
perioada situaţiei de urgenţă: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi 
Administraţiei, prin autorităţile administraţiei judeţene şi locale. 

15.2. Rol secundar 

i) evaluarea rapidă a stabilităţii structurilor şi stabilirea măsurilor de intervenţie 
în prima urgenţă la construcţiile vulnerabile şi care prezintă pericol public: 
Inspectoratul de Stat în Construcţii, Corpul experţilor tehnici şi asociaţiile 
profesionale în construcţii, autorităţile administraţiei publice locale, prin structurile 
din subordine şi/sau coordonare; 

16. Acordarea de ajutoare de primă necesitate 

Vizează solicitarea, colectarea, transportul, stocarea, distribuirea ajutoarelor 
de primă necesitate pentru populaţia afectată. 

16.2. Rol secundar 

a) centralizarea informaţiilor privind necesarul ajutoarelor de primă necesitate: 
Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi 
Administraţiei, prin autorităţile publice judeţene şi locale; 
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b) asigurarea ajutoarelor de primă necesitate: Ministerul Lucrărilor Publice, 
Dezvoltării şi Administraţiei, prin autorităţile administraţiei judeţene şi locale, 
operatorii economici şi agenţiile neguvernamentale potrivit domeniului de 
competenţă; 

c) organizarea punctelor de informare a populaţiei: Ministerul Afacerilor 
Interne, prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, Ministerul Lucrărilor 
Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, prin autorităţile publice judeţene şi locale. 

17. Acordarea asistentei sociale, psihologice şi religioase 

Vizează solicitarea privind asistenţă socială, psihologică şi religioasă pentru 
populaţia afectată. 

17.1. Rol principal 

a) asigurarea ajutorului de acest tip: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării 
şi Administraţiei, prin autorităţile publice judeţene şi locale. 

17.2. Rol secundar 

a) organizarea punctelor de informare a populaţiei: Ministerul Afacerilor 
Interne, autorităţile publice judeţene şi locale; 

c) asigurarea morgilor temporare şi a terenurilor necesare pentru înhumare: 
Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, prin autorităţile publice 
judeţene şi locale; 

18. Implementarea măsurilor de control in cazul evoluţiei unor epizootii 
grave şi zoonoze, respectiv implementarea măsurilor privind prevenirea 
situaţiilor determinate de atacul organismelor dăunătoare plantelor 

Vizează acţiunile desfăşurate în scopul implementării măsurilor de control al 
bolilor, epizootii grave produse de boli majore la animale sau zoonoze, în 
conformitate cu legislaţia sanitară veterinară în vigoare, respectiv implementarea 
măsurilor privind prevenirea situaţiilor determinate de atacul organismelor 
dăunătoare plantelor. 

18.2. Rol secundar 

I) instalarea semnalelor şi panourilor de avertizare pe căile de acces din 
zonele de protecţie şi de supraveghere şi în jurul fermelor/curţilor unde boala a fost 
confirmată: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa 
Alimentelor, cu sprijinul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, 
Inspectoratului General al Poliţiei Române, autorităţile administraţiei publice locale; 

s) asigurarea accesului rapid la resursele locale prin asigurarea logisticii şi a 
autorizaţiilor necesare: comitetele judeţene/locale pentru situaţii de urgenţă; 

ş) sprijinirea centrelor de intervenţie în teren cu personal, vehicule, logistică şi 
echipamente: comitetele judeţene/locale pentru situaţii de urgenţă; 
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t) participarea la evaluarea animalelor, în vederea despăgubirii proprietarilor 
acestora: comitetele judeţene/locale pentru situaţii de urgenţă; 

ţ) identificarea şi punerea la dispoziţie a terenurilor pentru metode alternative 
de denaturare - incinerarenngropare: comitetele judeţene/locale pentru situaţii de 
urgenţă; 

u) sprijinirea cu personal a activităţilor referitoare la încărcare, săpare, 
astupare, îngrădire etc. ce se pot ivi în activitatea de neutralizare alternativă: 
Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, Inspectoratul General pentru 
Situaţii de Urgenţă, comitetele judeţene/locale pentru situaţii de urgenţă; 

v) asigurarea transportului incineratoarelor mobile de la locul de garare la 
locul evoluţiei focarelor de epizootii: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi 

pentru Siguranţa Alimentelor cu sprijinul autorităţilor locale; 
w) asigurarea transportului materiilor de risc - subproduse de origine animală 

nedestinate consumului uman: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru 
Siguranţa Alimentelor cu sprijinul comitetele judeţene/locale pentru situaţii de 
urgenţă; 
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Anexa Nr 1 - Planul pentru asigurarea cu resurse financiare necesare gestionării 
situaţiilor de urgenţă. 
Anexa nr. 1/b - Planul pentru asigurarea cu resurse materiale necesare gestionării 
situaţiilor de urgenţă. 
Anexa nr. 1/a - Planul pentru asigurarea cu resurse umane necesare gestionării 
situaţiilor de urgenţă. 
Anexa nr. 1/a1 - Planul nominal pentru asigurarea cu resurse umane necesare 
gestionării situaţiilor de urgenţă. 

NOTĂ: 
Anexele, sunt părţi componente ale planului de asigurarea cu resurse umane, 

materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă. 

ÎNTOCMIT 
MARIAN SP-'.l- U 
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PLANUL 

Avizat 
Preşedinte C.L.S.U. 

Primar 
Gheorghe Pistol 

? 
pentru asigurarea cu resurse financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă 

- MII LEI -
DIN CARE: 

TOTAL 
CHELTUIELI 

CHELTUIELI DE 
FUNCŢIA DE SPRIJIN CHLEL TUIELI CAPITAL Lucrări de Lucrări de Alte 

MATERIALE investiţii în investiţii cheltuieli 
(Col. 3+4) (Col. 5+6+7) continuare noi de investiţii 

1 2 3 4 5 6 7 

Înştiinţare, avertizare şi alarmare 71,5 12,5 59 59 

Comunicaţii şi informatică 5 5 

Căutare salvare 0,5 0,5 

Descarcerare, deblocare căi de acces 2 2 

Protecţia populaţie 10 10 

Localizarea şi stingerea incendiilor 2 2 

Neutralizarea materia le lor periculoase/explozive/radioactive 1 1 

Asigurarea transportului 2,4 2,4 -
Asigurarea energiei pentru iluminat, încălzire şi alte utilităţi 0,3 0,3 
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TOTAL CHELTUIELI DE CHELTUIELI 
FUNCŢIA DE SPRIJIN CHLEL TUIELI CAPITAL Lucrări de 

MATERIALE investiţii în 
(Col. 3+4) {Col. 5+6+7) continuare 

1 2 3 4 5 
Menţinerea, asigurarea şi restabilirea ordinii publice pe timpul S.U - -
Restabilirea stării provizorii de normalitate 2 2 

Acordarea de de ajutoare de primă necesitate 1 1 

Acordarea asistenţei sociale, psihologice şi religioase 1 1 

Implementarea măsurilor de control în cazul evoluţiei unor epizotii 
grave şi zoonoze, respectiv implementarea măsurilor privind 
prevenirea situaţiilor determinate de atacul organismelor dăunătoare 

1 1 

plantelor 

TOTAL 99,7 40,7 59 

Şef Biro:fet Finanţe, 
Cristi ră hici 

( 

y 
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DIN CARE: 

Lucrări de Alte 
investi\ii cheltuieli 

noi de investitii 

6 7 

59 
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Avizat 
Preşedinte C.L.S.U. 

Primar 
Gheorghe· Pistol 

'?c>f/ 
pentru asigurarea cu resurse materiale necesare gestionării situaţiilor de urgenţă 

~ 

- MII LEI-
Mijloace Valoare Prevăzută în 2020 

FUNCŢII DE SPRIJIN Din care 
Prevăzut 

Pre\ Total 
UIM a se Materiale Lucrări de Lucrări de Dotări 

Necesar Existent unitar lucrări/ 

PRODUSUULUCRAREA/DOTAREA 
realiza in (Col. 5X6) 

dotări 
investiţii în investiţii independente 

anul 2020 continuare noi (col. 5X6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

lnştiinţare, avertizare şi alarmare - - - - - - - - - -
1. Sirenă electrică buc 6 
2. Sirenă electronică 600 w buc 3 
3. Sirenă electronică 1200 w buc 1 1 59 59 59 
4. Relocare sirenă electrică 5,5 kw buc 1 2,5 2,5 
5. Contract menetanată sistem de alarmare buc 6,5 6,5 
6. Materiale mentenanţă sirene 1 3,5 3,5 
TOTAL: materiale/lucrări/dotări • funcţie de sprijin - - - - - 12,5 59 - - 59 
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Mijloace Valoare Prevăzută în 2020 

FU Din care 
Prevăzut 

Preţ Total 
U/M a se Materiale Lucrări de Lucrări de Dotări 

Necesar Existent unitar lucrări/ 

PRODUSUULUCRAREA/DOTAREA 
realiza în (Col. 5X6) 

dotări 
investiţii în investiţii independente 

anul2020 continuare noi (col. 5X6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Comunicaţii şi informatică - - - - - - - - - -
1. Telefoane mobile buc 40 
2. Radiotelefon portabil buc 4 
3. Radiotelefon fix buc 1 
4. Sistem Informatic (PC, monitor tastatură , tastaută, mouse,.} 1 2,5 2,5 
5. Multifuncţional (imprimantă, scaner, copiator) 1 2,5 2,5 

rroTAL: materiale/lucrări/dotări -funcţie de spriiin - - - - 5 5 ✓ - - - -
Căutare salvare - - - - - - - - - -

0,5 0,5 
TOTAL: materiale/lucrări/dotări - funcţie de sprijin - - - - - 0,5 - - - -
Descarcerare, deblocare căi de acces - - - - - - - - - -

2 2 
TOTAL: materiale/lucrări/dotări - funcţie de spriiin - - - - - 2 ✓ - - - -
Protecţia populaţie - - - - - - - - - -
1. Cort Army10-4.8 m buc 2 
2. Cort militar 6-5 m buc 1 

10 10 
TOTAL: materiale/lucrări/dotări - funcţie de sprijin - - - - - 10 · - - - -
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Mijloace Valoare Prevăzută în 2020 
FUNCŢII DE SPRIJIN Din care 

Prevăzut 
Pret Total 

U/M a se Materiale Lucrări de Lucrări de Dotări 
Necesar Existent unitar lucrări/ 

realiza în (Col. 5X6) investitii în 
PRODUSUULUCRAREA/DOTAREA dotări 

invesutii independente 
anul 2020 continuare noi (col. 5X6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Localizarea şi stingerea incendiilor - - - - - - - - - -
1 . Cisternă de apă buc 1 

2 2 
TOTAL: materiale/lucrări/dotări - functie de sprijin - - - - - 2 .j - - - -

Neutralizarea materialelor periculoase/explozive/radioactive - - - - - - - - - -
1 1 

TOTAL: materiale/lucrări/dotări - functie de sprijin - - - - - 1 J - - - -
A.sigurarea transportului - - - - - - - - - -
1. Microbuze buc 4 
2. Combustibil I 400 0,006 2.4 - - - -
TOT AL: materiale/lucrări/dotări - functie de sprijin - - - - - 2.4 v - - - -

Asigurarea energiei pentru iluminat, încălzire şi alte utilităţi - - - - - - - - - -
1. Grup electrogen iluminat buc 1 1 
2. Combustibil I 50 0,006 0,3 
TOTAL: materiale/lucrări/dotări - functie de sprijin - - - - - 0,3 J - - - -
Menţinerea, asigurarea şi restabilirea ordinii publice - - - - - - - - - -
1, Autoturism buc 6 
2, Radiotelefon portabil buc 7 
TOTAL: materiale/lucrări/dotări -funcţie de sprijin - - - - - - - - - -

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 
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Miiloace 
FUNCŢII DE SPRIJIN Prevăzut Pret 

U/M a se Materiale 
Necesar Existent unitar 

PRODUSUULUCRAREA/DOTAREA 
realiza în (Col. 5X6) 
anul2020 

1 2 3 4 5 6 7 

Restabilirea stării provizorii de normalitate - - - - - -
2 2 

TOTAL: materiale/lucrări/dotări - functie de sprijin - - - - - 2 ✓ 

Acordarea de de ajutoare de primă necesitate, - - - - - -
1 1 

TOT AL: materiale/lucrări/dotări - functie de sprijin - - - - - 1 \.· 

Acordarea asistenţei sociale, psihologice şi religioase, - - - - -
1 1 1 

TOTAL: materiale/lucrări/dotări -funcţie de sprijin - - - - - 1 J 
Implementarea măsurilor de control în cazul evoluţiei unor epizotii - - - - - -
grave şi zoonoze, respectiv implementarea măsurilor privind 
prevenirea situaţiilor determinate de atacul organismelor 
dăunătoare plantelor 

1 1 1 

TOTAL: materiale/lucrări/dotări - functie de sprijin - - - - - 1 ✓ 

TOTAL GENERAL: 40,7 
MATERIALE/LUCRĂRI/DOTĂRI-FUNCŢII DE SPRIJIN 

- - - - -

Şef Birou ~,~~~:~aţe, 
Cristin~ci 

,1 COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

Valoare Prevăzută în 2020 

Total 
lucrări/ 
dotări 

8 

-

-
-

-
-

-
-

-
59 

Din care 

Lucrări de Lucrări de Dotări 

investiţii în investiţii independente 
continuare noi 

9 
-

-
-

-
-

-
-

-
-

10 

-
-
-

-
-
-
-

-
-

Întocmit, /; 
Marian SP,,ătW'u 
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11 

-

-
-

-
-

-
-

-
59 



co 
.o 

't::N c.>;::: 
• li) 

... li) 

z (!) 
::c 

o 

1 

3 

5 

6 

10 

11 

ORAŞUL 

BUFTEA 

PLANUL DE ASIGURARE A RESURSELOR UMANE, 
MATERIALE ŞI FINANCIARE NECESARE GESTIONĂRII 

SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ PE ANUL 2020 

PARUMF 

ANEXA la 
Pagina 1 din 2 

PLANUL 

Avizat 
Preşedinte C.L.S.U. 

Primar 
Gheorghe Pistol 

;7 
pentru asigurarea cu resurse umane necesare gestionării situaţiilor de urgenţă 

FORTE . Grad de 
FUNCTIA DE SPRIJIN asigurare Obs . 

' Necesar Existent Deficit % 

I 2 3 4 5 6 

Înştiinţare, avertizare şi alarmare 3 3 100 

Comunicaţii şi informatică 1 1 100 

Descarcerare, deblocare căi de acces 5 5 100 

Protecţia populaţiei 10 10 100 

Neutralizarea materialelor periculoase/explozive/radioactive 1 1 100 

Asigurarea transportului 4 4 100 
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FUNCTIA DE SPRIJIN , 

I 

Asigurarea energiei pentru iluminat, Încălzire şi alte utilităţi 

Menţinerea, asigurarea şi restabilirea ordinii publice pe timpul 
Situatiei de Uraenţă 

Acordarea de ajutoare de primă necesitate 

Acordarea asistenţei sociale, psihologice şi religioase, 

Implementarea măsurilor de control În cazul evoluţiei unor epizotii 
grave şi zoonoze, respectiv implementarea măsurilor privind 
prevenirea situatiilor 

t 
determinate 

dăunătoare olantelor 

TOTAL 

Resurse Umane Dore1B6 
A 

de atacul organismelor 

FORTE , 

Necesar Existent 

2 3 

2 2 

16 16 

2 2 

5 5 

2 2 

49 49 

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

Grad de 
asigurare 

Deficit % 

4 5 

100 

100 

100 

100 

100 

-

PARUMF 

ANEXA la 
Pagina 2 din 2 

Obs . 

6 



C) CD 
::c .... 

• C) 

t:~ u t-
...:~ z 

1 

3 

5 

6 

ORAŞUL 
BUFTEA 

PLANUL DE ASIGURARE A RESURSELOR UMANE, 
MATERIALE ŞI FINANCIARE NECESARE GESTIONĂRII 

SITUATIILOR DE URGENTĂ PE ANUL 2020 
' ' 

PLANUL 
nominal pentru asigurarea cu resurse umane necesare gestionării situaţiilor de urgenţă 

PARUMF 

ANEXA 1/al 
Pagina 1 din 2 

FUNCŢIA DE SPRIJIN NUME PRENUME 

Înştiinţare, avertizare şi alarmare 
Spătaru Marian, Iorga Andrei, Dumitru 
Victorita 

Comunicaţii şi informatică Iorga Andrei 

Tutoveanu Adrian 

Descarcerare, deblocare căi de acces 
Costea Adrian 
Şoferii de pe utilaje, S.C. General Public 
Serv S.A. 
Decu Silvia 
Ciuchilan Marian 
Ganea Gheorghe 
Palaghiuc Cristian 

Protecţia populaţiei 
Gheţea Gabriela 
Cehan Lenuţa 
Gîdea Gabriel 
Dumitrache Cecilia 
Trifan Aurica 
Chiriac Antoniu 
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FUNCŢIA DE SPRIJIN 

Neutralizarea materialelor periculoase/explozive/radioactive 

Asigurarea transportului 

Asigurarea energiei pentru iluminat, Încălzire şi alte utilităţi 

Menţinerea, asigurarea şi restabilirea ordinii publice pe timpul S.U. 

Acordarea de ajutoare de primă necesitate 

Acordarea asistenţei sociale, psihologice şi religioase 

Implementarea măsurilor de control În cazul evoluţiei unor epizotii grave 
şi zoonoze, respectiv implementarea măsurilor privind prevenirea 
situaţiilor determinate de atacul organismelor dăunătoare plantelor 

Resurse Umane -1 
Dorei Barbu 7 

,I 

./1 

NUME PRENUME 

Mirea Daniel 

Şoferii de pe autobuzele, S.C. Regio Serv 
Transport S.R.L. 
Creţu Ion 
Năstase Marian 

Personalul Serviciului Poliţia Locală 

Tutoveanu Adrian 
Barbulescu Mihaela 
Bărbulescu Mihaela 
Pătraşcu Andreea 
Balea Oana 
Trandafir Pană Mariana 
Grăoan Carmen 

Mirea Daniel 
Mincă Daniel 

Întocmit, 
Marian Spătao 
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