
JUDEȚUL BIHOR

COMUNA CRIȘTIORU DE JOS    

CONSILIUL LOCAL    

   

HOTĂRÂREA Nr. 24 

Din 27 martie 2020

 

privind aprobarea Planului local pentru asigurarea resurselor umane ,materiale și financiare 

necesare gestionării Situaţiilor de Urgenţă pentru anul 2020 al Comitetului Local pentru 

Situații de Urgenta Criștioru de Jos, judeţul Bihor.

  

Având în vedere : 

 necesitatea adoptării anuale a Planului local pentru asigurarea resurselor umane ,  

materiale și financiare necesare gestionării Situațiilor de Urgență ; 

 proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Cristioru de Jos, insotit de referatul  

de aprobare  inregistrat sub nr.815  din 23.03.2020 , 

 raportul de specialitate înregistrat sub nr. 816 din 23.03.2020 , întocmit  de d-na  

Mone  Loredana , șef Birou financiar contabil , achiziții publice și administrativ împreună cu  d-na 

Rusu Marioara Ribana , responsabil resurse umane  din cadrul Primăriei comunei Criștioru de Jos ;

 prevederile art. 24, lit. „d” din Ordonanţa de Urgență a Guvernului României nr.  

21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență ,aprobată cu modificări 

si completări prin Legea nr. 15/2005 ; 

 Instituirea stării de urgență de către Președintele  României , prin Decretul nr. 195/16 

martie 2020 , 
 Ținand seama de adresa nr. 3045 /19.03.2020 a Instituției Prefectului –Județul Bihor 

înregistrată la Primaria comunei Criștioru de Jos, sub nr.792 din 19.03.2020 , prin care se solicită 

constituirea fondului de rezervă bugetară potrivit art. 36 din Legea nr. 273/2006 , privind finanțele 

publice locale ,coroborată cu  precizările A.J.F.P Bihor , conform cărora se  directionează catre 

contul 610250 – Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice si siguranță natională  urmând a fi 

utilizată , în caz de nevoie  ,pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor instituite la nivel local/ 

județean / național  în situatii de urgență - în situația de față  ,măsuri pentru prevenirea, combaterea 

si limitarea raspândirii cu  COVID -19 , asigurarea cu cele necesare traiului persoanelor aflate in 

izolare la domiciliu ; 

 Măsurile si acțiunile ce se întreprind la nivelul Județului Bihor pentru gestionarea  
infectiilor cu Coronavirus COVID 19 , stabilite prin Hotărârea nr. 5 din 29.02.2020 , adoptată de 

către Comitetul Județean Pentru Situații de Urgență al Județului Bihor ; 
 avizele favorabile ală comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local,  

înregistrat sub nr. 854 și nr. 857 / 23.03.2020 , 

  prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru  

elaborarea actelor normative,republicată, cu modificările şi completările ulterioare;       

              In baza   prevederilor art. 25, lit. „b” din Legea Nr. 481/08.11.2004 privind protecţia civilă , 

republicata ;  

            In temeiul prevederilor art.129 alin.2,lit.d),alin.7 lit.h).,art 139.alin1.art.196 alin.1 ,lit a) din 

OUG 57/2019 privind codul administrativ, 

          Consiliul Local al comunei Cristioru de Jos , cu votul favorabil a unui numar de 9 consilieri 

prezenți , din 9 consilieri pe functie : 

 

 

            H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1 – Se aprobă Planul pentru asigurarea cu resurse umane necesare gestionării situațiilor 

de urgență  pe anul 2020 al Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Cristioru de 

Jos, judeţul Bihor – conform anexei 1 ,care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



Art. 2 –Se aprobă Planul pentru asigurarea cu resurse materiale necesare gestionării 

situațiilor de urgență  pe anul 2020 , al Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei 

Criștioru de Jos,  judeţul Bihor – conform anexei 2, care face parte integranta din prezenta hotărâre. 

Art. 3 – Se aprobă Planul pentru asigurarea cu resurse financiare necesare gestionării 

situatiilor de urgență pe anul 2020 , al Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei

Criștioru de Jos , judeţul Bihor – conform anexei 3 care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 4 – Primarul Comunei Criștioru de Jos , judeţul Bihor va asigura  ducerea la 

îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5 – Prezenta se comunica cu : Instituția Prefectului –județul Bihor;

-         Primarul comunei ;

-         I.S.U. Crisana ; 

 

 

 

 

 

 

       Președinte de ședință ,      Contrasemnează ,
                   Consilier local ,                                               Secretar general     

    Ovidiu-Călin MORAR        Doina STAN 

 


