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DISPOZIŢIA NR. 73 / 2009

PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE PREGĂTIRE ÎN DOMENIUL
SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ PE ANUL 2009

Primarul comunei Bilbor;
Având în vedere prevederile:
- Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
- Legii nr, 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare;
- Hotărârii Guvernului nr. 308/1995 privind organizarea şi funcţionarea
activităţii de pregătire în domeniul protecţiei civile;
- Ordinul M.A.I nr. 718/2005 pentru
aprobarea criteriilor de
performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru
situaţii de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul M.A.I.. nr. 712/2005 privind aprobarea Dispoziţiilor generale
privind instruirea salariaţilor în domeniul siruaţiilor de urgenţă;
- Ordinul M.I.R.A. nr. 673/2008 privind pregătirea în domeniul
siruaţiilor de urgenţă a reprezentanţirlor instituţiei prefectului şi a personalului cu funcţii
de conducere din administraţia publică locală, în perioada 2009-2012;
- Ordinul M.I.R.A. nr. 483/2008 privind organizarea şi desfăşurarea
programelor de pregătire a specialistilor compartimentelor pentru prevenire din serviciile
voluntare pentru situaţii de urgenţă;
- Ordinul Inspectorului General al Inspectoratului General pentru
Situaţii de Urgenţă nr. 629/IG/2006 privind organizarea şi desfăşurarea pregătirii în
domeniul situaţiilor de urgenţă;
- Ordinele Preşedintelui comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă
nr. 20/2009 privind aprobarea planului de pregătire în domeniulk situaţiilor de urgenţă pe
anul 2009 şi nr. 22/2009 privind pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2009;
-art. 63, art. 68 şi art. 115 alin.(1) litera a) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, emite următoarea:
DISPOZIŢIE :
Art. unic. Se aprobă ,,Planul de pregătire în domeniul situaţiilor de
urgenţă pe anul 2009” conform anexei la prezenta.
PRIMAR,
Trif Ilie

SECRETAR,
Hangan Gavril

Bilbor, 5 martie 2009

