
ROMÂNIA                                                                                   
JUDEŢUL BIHOR                                                                     
COMUNA GEPIU                                                                         
CONSILIUL LOCAL                
                                                                     
                                                                HOTĂRÂRE 
 
 Privind aprobarea  „Planului de asigurare cu resurse umane,materiale şi financiare pentru gestionarea 
situaţiilor de urgenţă din Comuna Gepiu,judeţul Bihor pe anul 2019  
 
 
 Având în vedere : 

-  Proiectul de hotărâre  întocmit de către Viceprimarul Comunei Gepiu,   
- HG nr.1040/2006 pentru aprobarea Planului naţional de asigurare cu resurse umane,materiale şi 

financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă 
- HG nr.1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind structura organizatorică 

,atribuţiile funcţionale şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă 
- OG nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă aprobată şi 

modificată prin Legea nr.15/2005,art.22 lit”d”,art.2 lit”d”  
- Legii nr.481/2004 privind inspecţia civilă,cu modificările şi completările ulterioare-Legea 

nr.212/2006 şi Legea nr.241/2007,art.25 lit”b” 
- HG nr.2288/2004şi Ordinul MIRA nr.50953/2005 privind macheta planului,completat cu 

ordinul nr.26907/2006 referitor la avizarea planurilor pe cele 3 categorii:umane,materiale şi 
financiare 

       Având în vedere prevederile HCL Gepiu nr.12/28.03.2018 prin care a fost aprobat  PARUMF  
pentru Comuna Gepiu ,pentru anul 2018  
- Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei 

Gepiu,            
În conformitate cu prevederile art.36 alin .6 lit.  „a „pct.8,art.45 alin 1 şi art.115 alin1 lit”b”  din 

Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare,  

 Cu  10 voturi „pentru”din 10 consilieri prezenţi ,         
 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GEPIU, adoptă următoarea 
HOTĂRÂRE: 

 
Art.1.-Se aprobă Planul de asigurare cu resurse umane,materiale şi financiare pentru 

gestionarea situaţiilor de urgenţă din Comuna Gepiu,judeţul Bihor pentru anul 2019  (P.A.R.U.M.F.). 
Planul menţionat cuprinde 3 anexe : 
Anexa nr.1 – Asigurarea cu resurse umane; 
Anexa  nr.2 – Asigurarea cu resurse materiale ; 
Anexa  nr.3 - Asigurarea cu resurse financiare. 

 Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează viceprimarul comunei 
Gepiu. 

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică la:   
 - Se aduce la cunoştinţă publică prin afişare 
 - ISU Crisana Bihor 
 - Instituţia Prefectului - Judeţul Bihor 
 - Primarul Comunei Gepiu 
 - Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă Gepiu 
 - Un exemplar la dosar. 
 

                Preşedinte de şedinţă,                                                     Contrasemnează, 
                     Zaban Emil                                                          Secretarul Comunei Gepiu, 
                                                                                                       Iancu Ramona -Corina 
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