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Dispoziţia  

Nr.  21 din 28.02.2018 
privind aprobarea documentelor de conducere şi a activită ilor de pregătire în 

domeniul situa iilor de urgen ă care se desfăşoară în  
comuna DUDEŞTII NOI în anul 2018 

 
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 2017, aprobate de către Președintele Comitetului Județean pentru 
Situații de Urgență al județului Timiș prin Planul de Pregătire în Domeniul Situațiilor de Urgență în 
anul 2018 cu nr.4602853 din 12.02.2018  

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 Situa ii de Urgen ă privind 
elaborarea documentelor de planificare şi conducere a activităţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă 
ce se desfăşoară în anul 2018. 
 Art. 2. – Se aprobă Planificarea pregătirii pe niveluri de competență, structuri funcționale și 
categorii de personal  conform Anexei nr.1. 

Art. 3. – Se aprobă Planificarea pregătirii în domeniul situațiilor de urgență prin 
antrenamente, exerciții și concursuri de specialitate conform Anexei nr.2. 

Art. 4. – (1) Se aprobă Tematica orientativă și modalitățile de realizare a pregătirii în unități și 
instituții de învățământ  conform Anexei nr.3. 

(2) Evidența furnizorilor avizați potrivit legii car eorganizează programe de formare 
profesională în ocupații din domeniul reglementat de Inspectoratul General al Situațiilor de Urgență.  
 Art. 5. – Se aprobă Evidența participării la activitățile de pregătire conform Anexei nr.4. 

Art. 6. -  Se aprobă  Temele privind pregătirea serviciilor publice voluntare pentru situații de 
urgență  conform Anexei nr.5. 
 Art. 7. – Prezenta dispoziţie se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului 
comunei, în termenul prevăzut de lege, prefectului judeţului Timiş pentru exercitarea controlului de 
legalitate, Inspectoratului pentru situații de Urgență Banat al județului Timiș, membrilor Comitetului 
Local pentru Situații de Urgență al comunei Dudeștii Noi, conducătorilor instituțiilor publice și 
agenților economici din responsabilitatea Comitetului Local pentru Situații de Urgență. 
 
PRIMARUL COMUNEI  DUDEŞTII NOI, 
          Alin-Adrian NICA                                                     Avizează pentru legalitate: 
                                                                                             SECRETARUL COMUNEI, 
                               Loredana-Adina-Mihaela LUCIU 
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