ROMÂNIA

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CREVEDIA
HOTĂRÂREA
nr. 98 din 18.11.2021

privind aprobarea planului de măsuri al Comitetului Local pentru Situații de Urgență al comunei Crevedia pe
perioada sezonului rece 2021- 2022

Analizând temeiurile juridice, respectiv:
a) Prevederile ar. 25 lit. b) din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă (r1), cu completările si
modificările ulterioare;
b) O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu
modificările si completările ulterioare;
c) H.G. nr. 1151/2014 pentru modi carea si completarea Hotararii Guvernului nr. 94/2014 privind
organizarea, functionarea si componenta Comitetului national pentru situatii speciale de urgenta;
d) H.G. nr. 1491/ 2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind structura organizatorică,
atribuțiile, funcționarea si dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situații de urgență;
e) Prevederile art. 129 alin (1), alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. h) dinOUG 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de:
a) Referatul de aprobare nr. 15516/08.11.2021 întocmit de către primarul comunei Crevedia, referitor
la proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de măsuri al Comitetului Local pentru Situații
de Urgență al comunei Crevedia pe perioada sezonului rece 2021- 2022;
b) Raportul de specialitate al Compartimentului SVSU privind aprobarea planului de măsuri al
Comitetului Local pentru Situații de Urgență al comunei Crevedia pe perioada sezonului rece 20212022, înregistrat cu nr. 15517/08.11.2021.
c) Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului local Crevedia;
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CREVEDIA
adoptă prezenta hotărâre:
Art. 1. Se aprobă planul de măsuri al Comitetului Local pentru Situații de Urgență al comunei Crevedia
pe perioada sezonului rece 2021- 2022, prevăzut în anexă care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul, viceprimarul comunei
Crevedia şi șeful Compartimentului SVSU din cadrul Primăriei comunei Crevedia.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului general al comunei Crevedia, în termenul
legal, Instituţiei Prefectului judeţul Dâmbovița şi autorităţilor interesate şi se aduce la cunoştinţă publică

prin afisare pe site-ul primăriei.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI CREVEDIA,

Marcel DINCĂ

Olga CIORCHINA

PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII,
anterioare atestării autenticității Hotărârii Consiliului Local nr. 98 / 18.11.2021
PROCEDURA DE VOT UTILIZATĂ

Vot prin ridicarea mâinii individual

HOTĂRÂRE CU CARACTER NORMATIV
0

Hotărâre care se adoptă cu votul:
majorității consilierilor locali prezenți

1

Numărul consilierilor locali, potrivit legii

15

2

Numărul consilierilor locali în funcție

15

3

Numărul consilierilor locali prezenți la adoptarea hotărârii

14

4

Numărul voturilor „PENTRU”

14

5

Numărul voturilor „ÎMPOTRIVĂ”

6

Numărul voturilor „ABȚINERE”

7

Numărul consilierilor locali care absentează motivat

1

8

Numărul consilierilor locali care absentează nemotivat

0

9

Numărul consilierilor locali care nu iau parte la deliberare și la adoptarea
hotărârii, neavând drept de vot

0

Voturi necesare

8

Voturile „ABȚINERE” se
numără la voturile
„ÎMPOTRIVĂ”.

0
0

PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII,
ulterioare adoptării hotărârii consiliului local nr. 98 / 18.11.2021
Nr.
crt.

OPERAȚIUNI EFECTUATE

Data

0

1

2

1

Adoptarea hotărârii

2

Comunicarea către primar

3

Comunicarea către prefectul județului

4

Aducerea la cunoștință publică

5

Devine obligatorie și produce efecte juridice începând cu

18.11.2021

24.11.2021

