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D I S P O Z I Ț I E 

privind aprobarea Planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență al comunei Adunați pe anul 2020. 
 
        Primarul comunei Adunați, județul Prahova. 
        Văzând referatul secretarului general al comunei Adunați cu privire la aprobarea Planul de pregătire în 
domeniul situațiilor de  urgență al comunei Adunați pe anul 2020; 
        Având în vedere prevederile : 
        - art.27 lit.c și ale cap.V din Legea nr.48112004 privind protecția civilă, republicată cu modificările și 
completările ulterioare;  
        - Ordinul ministrului administrației și internelor nr.712/2005,pentru aprobarea Dispozițiilor generale 
privind instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență,modificat si completat de Ordinul ministrului 
administrației și internelor nr.786/2005; 
        - Ordinul Prefectului Județului Prahova nr.20 din 10.02.2020 privind aprobarea Planului de pregătire a 
populației în domeniul situațiilor de urgență pentru anul 2020; 
       - Precizările Inspectorului Sef al inspectoratului pentru Situații de Urgență,,Șerban Cantacuzino" al 
Județului Prahova nr.3.123.738 din 10.02.2020 privind întocmirea Planului in domeniul situațiilor de urgență 
propriu; 
        În temeiul prevederilor art.155 alin.1 lit.d coroborat cu alin.7 lit.h și ale art.196 alin. (1) lit. b) din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 

                               PRIMARUL COMUNEI ADUNATI, emite prezenta  dispoziție : 
 
       Art.1.Se aprobă Planul de pregătire in domeniul situațiilor de urgență al comunei Adunați pe anul 
2020, conform anexei care face parte integranta din prezenta dispoziție, având următoarea structură: 
               l. Baza legală. 
              II. Obiectivele pregătirii în domeniul situațiilor de urgență. 
             III. Organizarea pregătirii în domeniul situațiilor de urgență.  
             IV. Planificarea pregătirii pe niveluri de competență, structuri funcționale și categorii de personal  
              V. Planificarea pregătirii in domeniul situațiilor de urgentă prin antrenamente, exerciții, concursuri 
de specialitate.  
            VI. Temele obligatorii privind pregătirea serviciului voluntar pentru situații de urgență. 
            VII. Furnizorii autorizați potrivit legii,care organizează programe de formare profesională in ocupații 
din domeniul reglementat de I.G.S.U. 
            VIII. Evidența și evaluarea pregătirii.  
             IX. Asigurarea logistică și financiară. 
             X . Anexe 
       Art.2. La data emiterii prezentei dispoziții se abrogă orice dispoziții contrare. 
       Art.3.Prezenta dispoziție se va aduce la cunoștință publică prin publicare pe site-ul 
www.comunaadunati.ro, la secțiunea « Anunțuri » și prin afișare la sediul instituției din comuna Adunați sat 
Adunați nr.87.    
       Art.4. Prezenta dispoziţie va fi difuzată conform prevederilor legale în vigoare. 
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          Având în vedere : 

         - art. 27 lit. c) si ale cap. V din Legea nr. 481/2004, privind protecţia civilă, republicată cu modificările 
și completările ulterioare;  

        - Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 712/2005, pentru aprobarea Dispoziţiilor generale 
privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, modificat şi completat de Ordinul ministrului 
administraţiei şi internelor nr.786/2005;  

        - Ordinului Prefectului Județului Prahova nr.20 din 10.02.2020, privind aprobarea ,,Planului de 
pregătire în domeniul situațiilor de urgență al județului Prahova, pentru anul 2020’’;  

       - adresa INSPECTORATULUI PENTRU SITUAȚII DE URGENTA,, ȘERBAN CANTACUZINO,, 
PRAHOVA nr.3.123.738 /11.02.2020 înregistrată la sediul Primăriei comunei Adunați sub nr.660 din 
17.02.2020  propun întocmirea Planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență al comunei Adunați 
pe anul 2020, aprobarea acestuia prin dispoziția primarului comunei Adunați și prezentarea spre avizare 
până la data de 28.02.2020. 

 
 

                                           Secretar general, 

                   
                                                             Termentu  Petruta 
 
 

 


