
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA HÂRTOP 

 

         CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planurilor de asigurare cu resurse umane, materiale si financiare destinate prevenirii și 
gestionării situațiilor de urgenta în comuna Hârtop, pe anul 2021 

 
 

Consiliul local al comunei Hârtop, județul Suceava,  având in vedere: 

- Referatul de aprobare  al primarului comunei Hârtop, în calitate de inițiator al proiectului de hotărâre   

înregistrat cu nr.1883  din 14.05.2021, ca instrument de prezentare și motivare; 

- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Hârtop, 

înregistrat cu nr.1884  din 14.05.2021, prin care se susține necesitatea si oportunitatea aprobării 

proiectului de hotărâre; 

- Rapoartele de avizare  întocmite de comisiile de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Hârtop 

- Hotărârea Consiliului Local nr.18 /14.04.2021 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli 

aferent anului 2021, în care s-au prevăzut sumele necesare pentru  finanțarea cheltuielilor destinate 

prevenirii și gestionării situațiilor de urgenta în comuna Hârtop, pe anul 2021 

 

Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

-  art.25, lit.b) din Legea nr.481 / 2004, privind protecția civilă, republicată cu modificările și completările ulterioare, 

- art.33 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situațiilor 

de Urgenta, aprobată prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare, 

-  art.3, alin 2, art.14, alin.4, art.20, alin. 1, lit. i din  Legea nr.273/2006 privind Finanţele Publice Locale cu 

modificările si completările ulterioare; 

În temeiul  dispozițiilor art. 129, alin.(2), litera “d”, alin.(7), litera “h”,  art.139, alin.(1) din Codul administrativ, 

aprobat prin Ordonata de Urgență a Guvernului nr. 57 din. 3.07.2019, cu modificările și completările ulterioare, 

                                                            

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1.- Se aprobă Planurile de asigurare cu resurse umane, materiale si financiare destinate prevenirii și 
gestionării situațiilor de urgenta în comuna Hârtop, pe anul 2021, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre 

Art.2.- Primarul comunei in calitate de ordonator principal de credite, prin compartimentele de resort, va a 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 3. - Prezenta hotărâre se comunică, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Hârtop,  Instituției 

prefectului - județul Suceava în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate și se aduce la cunoștință 

publică prin afișare pe site-ul comunei www.comunahirtop.ro. 

 
         Președinte de ședință,                                                              Contrasemnează:                                                                                                                                

Dumitru-Vasile HRECENIUC                                                     Secretar general al comunei, 
                                                                                            Elena  COSTAN  
Hârtop, 27.05.2021 
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