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DISPOZITIE 
Privind aprobarea Planului de Pregătire în domeniul Situaţiilor de Urgenţă 

în anul 2021 la nivelul comunei Bozioru, judeţul Buzău 
 

 
        Primarul comunei Bozioru, judeţul Buzău, 
  Având în vedere: 
o Referatul nr.1061/12.04.2021 întocmit de şeful S.V.S.U. în 

cadru Primăriei comunei Bozioru, judeţul Buzău, prin care propune 
aprobarea Planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă în 
anul 2021 la nivelul comunei Bozioru, judeţul Buzău; 
o Prevederile Legii nr.481/2004 privind protecţia civilă, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
o Prevederile Legii nr.307/006 privind apărarea împotriva 

incendiilor modificată şi completată cu Legea nr.170/2015 din M.Of. 
nr.481/2015; 
o Prevederile Hotărârii Guvernului României nr.308/1995 privind 

organizarea şi funcţionarea activităţii de pregătire în domeniul apărării 
civile cu modificările şi completările ulterioare; 
o Ordinul Inspectoratului general  nr.1/IG din 07.01.2021, 

respectiv nr.2/IG din 01.01.2019; 
o Ordinul Prefectului Judeţului Buzău nr.51/02.02.2021 pentru 
aprobarea  ,,Planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă 
în anul 2021”; 
o Prevederile art.155 alin.(1) lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

       În temeiul art.155 alin. (1) şi art.196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. 
nr.57/2019 privind  Codul administrativ, cu  modificările şi completările 
ulterioare; 

DISPOZIŢIE : 
 

       Art. 1. – Se aprobă Planul de pregătire în domeniul situaţiilor de 
urgenţă în anul 2021, la nivelul comunei Bozioru, judeţul Buzău, conform 
anexei, care face parte integrantă din prezenta dispoziţie 

     Art.2. – Prezenta dispoziţie poate fi atacată de către persoanele 
îndreptăţite, în termenul şi în condiţiile prevăzute de Legea nr.544/2004 – 
privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

 



 
 

      Art.3. - Secretarul comunei va aduce la cunoştinţa publica, a 
titularilor, serviciilor, compartimentelor si autorităţilor vizate si interesate, 
prevederile prezentei si o va înainta la Instituţia Prefectului - Judeţului 
Buzău. 
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                                                            CONTRASEMNEAZĂ,                                     
            Primar,                                 Secretar general comună,                                                                                        
        GRIGORE Valentin                              OPREA Mirela                

 
 …………………………                           ……………………. 
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REFERAT, 
Privind aprobarea Planului de Pregătire în domeniul Situaţiilor de Urgenţă 

în anul 2021 la nivelul comunei Bozioru, judeţul Buzău 
 
 

Având în vedere: 
o Referatul nr.1061/12.04.2021 întocmit de şeful S.V.S.U. în 

cadru Primăriei comunei Bozioru, judeţul Buzău, prin care propune 
aprobarea Planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă în 
anul 2021 la nivelul comunei Bozioru, judeţul Buzău; 
o Prevederile Legii nr.481/2004 privind protecţia civilă, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
o Prevederile Legii nr.307/006 privind apărarea împotriva 

incendiilor modificată şi completată cu Legea nr.170/2015 din M.Of. 
nr.481/2015; 
o Hotărârii Guvernului României nr.308/1995 privind organizarea 

şi funcţionarea activităţii de pregătire în domeniul apărării civile cu 
modificările şi completările ulterioare; 
o Ordinul Inspectoratului general  nr.1/IG din 07.01.2021, 

respectiv nr.2/IG din 01.01.2019; 
o Ordinul Prefectului Judeţului Buzău nr.51/02.02.2021 pentru 
aprobarea  ,,Planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă 
în anul 2021”; 

       În temeiul art.155 alin. (1) şi art.196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. 
nr.57/2019 privind  Codul administrativ, cu  modificările şi completările 
ulterioare; 

Având în vedere Planul de pregătire în domeniul situaţiilor de 
urgenţă pentru anul 2021 la nivelul UAT Bozioru, aprobat de către 
Preşedintele Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă al U.A.T. Bozioru – 
judeţul Buzău, Primar – Grigore Valentin şi avizat  de p.Inspector Şef, Lt. 
Colonel Mihail Loren PASCU,   

 
 



 
 

 
                                          PROPUN: 

    Emiterea unei dispoziţii privind aprobarea Planului de Pregătire în 
domeniul Situaţiilor de Urgenţă în anul 2021 la nivelul comunei Bozioru, 
judeţul Buzău. 

 
 Întocmit, 

BUDUIANU Nicolae 
 
                                      ………………………………… 


