
        
 

R OMÂ NIA  

JUDEŢUL TIMIŞ 

P R I M A R U L 

COMUNEI DUDEŞTII NOI 

 
 

Dispoziţia  

Nr. 39 din 18.03.2016 
privind aprobarea documentelor de conducere şi a activităţilor de pregătire în 

domeniul situaţiilor de urgenţă care se desfăşoară în  
comuna DUDEŞTII NOI în anul 2016 

 
În conformitate cu prevederile art. 27, pct. c) şi ale cap. V din  Legea nr. 481/2004 

privind protecţia civilă respectiv art.14 din Legea nr. 307 din 2006 privind apărarea împotriva 
incendiilor; 

 
având în vedere precizările Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Banat” al 

Judeţului Timiş privind elaborarea documentelor de planificare şi conducere a activităţilor în 
domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2016, aprobate prin Ordinul Prefectului Judeţului 
Timiş nr. 126 din 03.02.2016; 

în temeiul art.63, alin.1, lit.d, art. 68, alin (1) şi al art. 115, alin (1), lit. a) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare 

PRIMARUL COMUNEI DUDEŞTII NOI emite următoarea DISPOZIŢIE: 
Art. 1. – Se aprobă Precizările Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă 

privind elaborarea documentelor de planificare şi conducere a activităţilor în domeniul 
situaţiilor de urgenţă ce se desfăşoară în anul 2016 (Anexa nr. 1); 
 Art. 2. – Se aprobă compunerea grupei de pregătire în domeniul situaţiilor de 
urgenţă (Anexa nr.2a); 

Art. 3. – Se aprobă tematica de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă a 
salariaţilor, populaţiei şi a serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă pe anul 2016 
(Anexa nr. 4, 5 și 6); 

Art. 4. – Se aprobă „Planificarea şi evidenţa pregătirii în domeniul situaţiilor de 
urgenţă în anul 2016”(Anexa 2). 
 Art. 5. – Anexele fac parte integrantă din prezenta dispoziţie. 
 Art. 6. – Prezenta dispoziţie se comunică: 

- Prefecturii judeţului Timiş; 
- Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Banat” al Judeţului Timiş; 
- Membrilor Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă; 
- Conducătorilor instituţiilor publice şi agenţilor economici din 

responsabilitatea nemijlocită a Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă. 
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