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D I S P O Z I Ț I A  nr. 38 
din  9 martie  2021 

 
privind : aprobarea „Planului de pregătire în domeniul 

situaţiilor de urgenţă în anul 2021” 
      
          Chiriloaie Victor, primarul comunei Oancea, județul Galați, validat prin 
sentința civilă nr.65/2020; 
          Având in vedere referatul nr.706 din 09.03.2021 intocmit de secretarul 
general al comunei Oancea, judetul Galați, 
         Având în vedere ; 

- Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată; 
- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; 
- OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si 

completarile ulterioare;  
- O.M.A.I nr.75/2019 privind aprobarea Criteriilor de performanta privind 

constituirea, incadrarea si dotarea serviciilor voluntare si private pentru 
situatii de urgenta; 

- O.M.A.I nr.712/2005 privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de 
urgenţă, modificat şi completat de O.M.A.I nr. 786/2005; 

- O.M.A.I nr.89/2013 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, 
organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de 
urgenţă, cu modificări și completări ulterioare;   

- Ordinul IGSU nr.2/IG din 2019 pentru aprobarea structurii cadru a Planului 
de pregătire în domeniul situațiilor de urgență;  

- Ordinul IGSU nr.1/IG din 2021 al privind pregatirea in domeniul situatiilor 
de urgenta a reprezentantilor institutiilor prefectului si a personalului cu 
functii de conducere si atributii  în domeniul situaţiilor de urgenţă din 
administratia publica locala, servicii descentralizate si deconcentrate in anul 
2021;       

- Ordinul Prefectului nr.30/2021 privind Planul de pregatire in domeniul 
situațiilor de urgență in anul 2021. 

         Având în vedere prevederile art.155 alin. 5 lit.b), art.156 alin.1 din OUG. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 
         In temeiul art.196 alin.1 lit.b) din OUG. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 
      

 



 
DISPUNE 

 
          Art.1.-  Se aprobă  Planul de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă în 
anul 2021, conform anexei, care face parte integrantă din această dispoziţie, având 
următoarea structură: 
             I. Baza legală 
             II. Obiectivele pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă 
             III. Planificarea pregătirii pe niveluri de competentă, structuri functionale 
si categorii de personal 
             IV. Organizarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă   
             V. Documente de evidenta 
             VI. Evidenta participarii la activitatile de pregatire 
             VII. Teme orientative privind pregătirea serviciului public pentru sițuații 
de urgență și pregătirea preșcolarilor, elevilor. 
             VIII. Evidenţa şi evaluarea pregătirii 
             IX. Asigurarea logistică şi financiară 
 Art.2. Prin grija secretarului general al comunei, dispoziția va fi comunicată 
Instituției Prefectului Județul Galați, structurilor şi instituţiilor cu responsabilităţi 
în domeniu. 
 
         
                      PRIMAR                                                
                            
 
            VICTOR CHIRILOAIE.          
                                                                                         
                                                                      Contrasemnează pentru legalitate,  
                                                                                  SECRETAR GENERAL 
                                                                                       ELISABETA DIMA.                  
 


