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DIFUZARE:  

1 exemplar - Instituția Prefectului 

1 exemplar - Colecție 

1 exemplar – Primar 

1 exemplar –Compartimentul Situații de Urgență 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________Datel

e dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria comunei Bod în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene nr.679/2016 în 

scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile 

prevăzute în Regulamentul UE nr. 679/2016 printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei comunei Bod. 
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din  14.01.2022

 

DISPOZIȚIE nr.117 

privind aprobarea ” Planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență pentru anul 2022 la nivelul UAT Bod” 

 

PRIMARUL COMUNEI BOD 

 

Având în vedere: 

▪ Proiectul de dispoziție nr.12211/14.01.2022 întocmit de Daniela-Laura AXENIE, Secretar general UAT; 

▪ Referatul de motivare nr. 12210 din 11.03.2022 privind emiterea unei dispoziții de aprobare a ” Planului de 

pregătire în domeniul situațiilor de urgență pentru anul 2022 la nivelul UAT Bod”, 

▪ Prevederile Legii nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată; 

▪ Prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Prevederile Legii nr. 446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare; 

▪ Prevederile OUG nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență cu 

completările și modificările ulterioare; 

▪ Prevederile OMAI nr. 89 din 18 iunie 2013 privind aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregătire 

și desfășurare a activității de prevenire a situațiilor de urgență executate de Inspectoratul General pentru Situații 

de Urgență și structurile subordonate; 

▪ Prevederile OMAI nr. 712/2005 privind instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență, modificat și 

completat prin OMAI nr. 786/2005; 

▪ Prevederile OMAI nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor; 

▪ Prevederile OUG nr. 80 din 30 iunie 2021pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul 

managementului situațiilor de urgență și al apărării împotriva incendiilor; 

▪ Prevederile Ordinului Inspectorului General nr. 2/1G din 04.01.2019 privind pregătirea în domeniul situațiilor de 

urgență a reprezentanților instituțiilor prefectului și a personalului cu funcții de conducere și atribuții în domeniul 

situațiilor de urgență din administrația publică locală, servicii descentralizate și deconcentrate. 

▪ Adresa Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Țara Bârsei” al Jud. Brașov, nr. 4304951 din 20.01.2022,  

În temeiul prevederilor art. 196 alin.(1), lit. b) și art.199 alin.(1) și alin.(2) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

 

DISPUNE: 

  

ART. 1 Se aprobă Planul de pregătire în domeniul situațiilor de urgență pentru anul 2022 la nivelul UAT Bod, conform 

Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta dispoziție. 

ART.2 Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziții se încredințează Compartimentul Situații de Urgență. 

 

                                                                                                                                                 Vizat pentru legalitate, 

PRIMAR,                          Secretar general UAT, 

Sergiu ARSENE              Daniela-Laura AXENIE 
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