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DISPOZIŢIE 
privind aprobarea Planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2019 al comunei Roseţi , 

precum şi  a Programului  de pregătire profesională anuală şi trimestrială  pe teme şi exerciţii pentru 
membrii Serviciului Voluntar pentru situaţii de urgenţă  de la nivelul comunei Roseţi  

 
 Râjnoveanu Nicolae, primarul comunei Roseţi, judeţul Călăraşi, 
        Având în vedere : 
         -Adresa nr.2608875/14.02.2019 a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă »Barbu Ştirbei » al 
judetului Calarasi, prin care se solicită întocmirea  şi avizarea  Planului de pregătire în domeniul 
situaţiilor de urgenţă în anul 2019 al comunei Roseţi şi Programul de pregătire profesională anuală şi 
trimestrială pe teme şi exerciţii pentru membrii Serviciului Voluntar pentru situaţii de Urgenţă ; 
       - Raportul nr.1783/11.03.2019, întocmit de către d-l Ionel Barbosu, cu privire la aprobarea Planului 
de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2019 al comunei Roseţi, precum şi  a Programului 
de pregătire profesională  pentru membrii Serviciului Voluntar pentru situaţii de urgenţă la nivelul 
comunei Roseţi; 
         -Adresa nr.2609372/5.03.2019 prin care s-a avizat de către I.S.U.»Barbu Ştirbei » al judetului 
Calarasi, Planul anual de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2019 al comunei Roseţi şi 
Programul de pregătire profesională anuală şi trimestrială pe teme şi exerciţii pentru membrii Serviciului 
Voluntar pentru situaţii de Urgenţă ; 
       -Prevederile art.28 alin(1) lit.f), art. 32-33 din Legea nr. 481/2004 privind protectia civilă,cu 
modificările şi completările ulterioare ; 
      -Prevederile art. 3 din anexa la  O.M.A.I. nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind 
instruirea salariatilor in domeniul  prevenirii si stingerii incendiilor si instruirea in domeniul protectiei 
civile, cu modificarile si completările ulterioare ; 
      -Prevederile O.U.G nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență , 
cu modificările și completările ulterioare; 
      -Prevederile O.M.A.I. nr. 96/2016 pentru aprobarea criteriilor de performanță privind constituirea, 
încadrarea si dotarea serviciilor voluntare si a serviciilor private pentru situatii de urgenta; 
       In conformitate cu prevederile Ordinului Prefectului Judetului Calarasi privind aprobarea Planului 
de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta in anul 2019 la nivelul judetului Calarasi; 
                 În temeiul art. 63 alin. (1) lit.d),corelate cu alin.(5) lit.b) ,art.68 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată,cu modificarile si completarile ulterioare, 

 
PRIMARUL COMUNEI ROSEŢI  emite următoarea dispoziţie: 

 
           Art.1.Se aprobă Planul de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2019 al comunei 
Roseţi, precum şi Programul de pregătire profesională anuală şi trimestrială pe teme şi exerciţii pentru 
membrii Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă la nivelul comunei Roseţi, conform anexei ce face 
parte integrantă din prezenta dispoziţie. 
 Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei se însărcinează Primarul, Viceprimarul 
comunei Roseti şi responsabilul cu situaţii de urgenţă la nivelul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Roseti.  
           Art.3.Prezenta dispozitie va fi adusă la cunoştinţă persoanelor şi instituţiilor  vizate şi comunicată 
autorităţilor interesate conform legii,de către secretarul comunei. 
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