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HOTĂRÂREA NR.5 
din 29 ianuarie 2019 

privind aprobarea Planului de asigurare a resurselor umane, materiale şi financiare 
necesare gestionării situaţiilor de urgenţă pe anul 2019 

Consiliul local al oraşului Buftea, 
Având în vedere: 

• Expunerea de motive a domnului 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 cu resurse umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de 
urgenţă, pe anul 2019; 

• Studiul de Audibilitate în vederea extinderii si modernizării sistemului de 
înştiinţare-alarmare publică al oraşului Buftea, documentaţie avizată de Inspectoratul 
General pentru Situaţii de Urgenţă, potrivit avizului nr.68186/12.11.2018. 

• 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. 557 /2016 privind managementul tipurilor de risc şi 
ale art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 8 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. - Se aprobă Planul de asigurare a resurselor umane, materiale şi 
financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă pe anul 2019, 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. 
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