
ROMANIA 
JUDETUL BACAU 
CONSILIUL  LOCAL AL COMUNEI LIVEZI 
 

 H O T A R A R E  
                                                          Nr. 17    din 28.02.2017 
pentru aprobarea  „PLANULUI ANUAL ŞI DE PERSPECTIVĂ PENTRU ASIGURAREA 
RESURSELOR UMANE, MATERIALE  SI FINANCIARE DESTINATE PREVENIRII ŞI 
GESTIONĂRII SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ  in comuna Livezi, judetul Bacau pentru anul 
2017” 
             Consiliul local al comunei Livezi, jud. Bacau, intrunit in sedinta ordinara in ziua de 
28.02.2017 
 Avand in vedere: 
     1.  Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările şi completările 
ulterioare conform art. 13 lit (f);(g) trebuiesc prevazute distinct, potrivit legii,  resursele 
financiare ale bugetului local, sumele necesare în vederea organizării, înzestrării, funcţionării şi 
îndeplinirii atribuţiilor legale de către serviciul de urgenţă voluntar care se vor cuprinde anual 
în bugetul propriu sumele necesare pentru asigurarea bunurilor din dotarea serviciului de 
urgenţă voluntar, pentru cazurile de avarie, distrugere sau pentru alte evenimente, precum şi 
pentru asigurarea de persoane şi răspundere civilă a personalului cu atribuţii pe linie de 
intervenţie, pentru cazurile de invaliditate sau de deces, produse prin accidente, catastrofe ori 
alte asemenea evenimente intervenite în timpul şi din cauza îndeplinirii atribuţiilor specifice; 
      2.   In conformitate cu Legea nr. 481 din 8 noiembrie 2004 (republicată privind protecţia 
civilă) art 68 (1);(2), finantarea cheltuielilor  se face din bugetul local; 
              In temeiul Expuneri   de motive nr. 898  din  20.02.2017  intocmita de Primarul comunei 
Livezi, d-nul Craciun  Gioni  , Raportul compartimentului  de specialitate  SVSU  ,nr.897  din  
20.02.2017  intocmit  de Sef SVSU Livezi , d-nul ing. Ionita  Corneliu ;  
 In baza dispozitiilor art. 36 (2) lit. b si lit. d si ale art.45, alin.(1), alin.(2) , lit. „f”,  
art.115, alin.  (1),   lit. «  b »      din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare  
                                                H O T A R A S T E  : 
               Art. 1. Se aproba  „PLANUL ANUAL ŞI DE PERSPECTIVĂ PENTRU 
ASIGURAREA RESURSELOR UMANE, MATERIALE  SI FINANCIARE DESTINATE 
PREVENIRII ŞI GESTIONĂRII SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ  in comuna Livezi, judetul 
Bacau pentru anul 2017” (anexat) . 
               Art. 2. Sa va tine cont la aprobarea bugetului local pe anul 2017 de prezentul plan in 
functie de  alocarile bugetare. 
               Art. 3. Prezenta hotarare va fi comunicata Primarului  comunei Livezi ,  ISU Bacau, 
SVSU,Institutiei  Prefectului  , judetul Bacau  si va fi adusa la cunostinta publica, in conditiile 
legii. 
 
                   PRESEDINTE  DE SEDINTA  
        CONSILIER                SECRETAR 
                   COSTIA  DAN                                                             NEICA  EUSEBIU  
 
Hotararea  a fost  adoptata  cu cvorumul  necesar  ,  unanimitate   de voturi ,   14  
consilieri  prezenti  din 15   alesi  si validati    ,   14      voturi pentru. 
 
 


