
 
  ROMÂNIA 

JUDEȚUL CĂLĂRAȘI, COMUNA ROSEȚI                                                                 COD FISCAL:4294146    

TEL/FAX:0242344022/0242344017                                                           E-MAIL:primariaroseti@yahoo.com 

DISPOZIŢIE 

privind aprobarea Planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2020 precum şi a 

programului de pregătire 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.2204511/01.02.2021 a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă »Barbu Ştirbei » al județului 

Călărași, prin care se solicită întocmirea  şi avizarea  Planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 

2021 al comunei Roseţi şi Programul de pregătire anuală şi trimestrială pe teme şi exerciţii pentru membrii 

Serviciului Voluntar pentru situaţii de Urgenţă ; 

        -Adresa nr.2204803/12.02.2021 prin care se remite de către I.S.U.»Barbu Ştirbei » al judetului Calarasi, 

Planul anual de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2021, 

       - Raportul nr.1462/17.02.2021  întocmit de către d-l Ionel Bărbosu, referitor la aprobarea Planului de pregătire 

în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2021 de la nivelul comunei Roseţi,județul Călărași şi a Programului de 

pregătire 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 protecția 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 salariaților în domeniul  prevenirii și stingerii incendiilor și instruirea în domeniul protectiei civile, cu 

modificările și 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. 75/2019 pentru aprobarea criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea si 

dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență; 

    -Prevederile Ordinului Prefectului- județul Călărași nr. 24/23.01.2020 privind aprobarea Planului de pregatire in 

domeniul situațiilor de urgențăîn anul 2020 la nivelul județului Călărași; 

                 În temeiul art. 196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, 

 

PRIMARUL COMUNEI ROSEŢI  emite următoarea dispoziţie: 

 

           Art.1.Se aprobă Planul de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă pentru anul 2021 la nivelul comunei 

Roseţi, precum şi programul de pregătire anuală şi trimestrială pe teme şi exerciţii pentru membrii Serviciului 

Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta dispoziţie. 

 Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei se însărcinează viceprimarul comunei Roseți-

Șișman Vasile şi Bărbosu Ionel-persoană cu atribuții de șef serviciu voluntar pentru situaţii de urgenţă la nivelul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Roseți.  

           Art.3.Prezenta dispoziție va fi adusă la cunoştinţă persoanelor şi instituţiilor  vizate şi comunicată 

autorităţilor interesate conform legii de către secretarul general al comunei Roseți. 

 

Primarul comunei Roseţi,                                                                                                   Contrasemnează, 

Nicolae RÂJNOVEANU                                                                             Secretar general al comunei Roseţi 

                    Lavinia TĂNASE  
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Astăzi,17.02.2021 


