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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GÂNGIOVA 
 

HOTARARE NR. 9 /  31.01.2023 
privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale  

si financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta pe anul 2023 
  
 
 

   Consiliul Local al comunei Gângiova, judetul Dolj, legal constituit prin Ordinul Prefectului 
– Judetul Dolj nr.425/22.10.2020, intrunit in sedintă ordinara in data de 31.01.2022, ora 
10,00;   
  Având în vedere referatul de aprobare nr.333/17.01.2023 cu privire la susţinerea proiectului 
de hotărâre nr.14/17.01.2023 privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, 
materiale si financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta pe anul 2023,  raportul de 
specialitate nr.443/25.01.2023 al SVSU Gângiova, Raportul de avizare al comisiei de 
specialitate din cadrul Consiliului Local Gângiova, cu privire la proiectul de hotărâre mai sus 
menționat, in conformitate cu prevederile la art.5, alin.1, art.10, art.25, lit.b, art.27, art.63 si 
art.68  din Legea nr.481/2004 privind protectia civila, republicata, art.1, art.2 si urmatoarele 
din HG nr.1040/2006 pentru aprobarea Planului National de asigurare cu resurse umane, 
material si financiare pentru gestionarea situatiilor de urgenta, cu modificarile si completarile 
ulterioare, art.7, alin.1, lit.e, art.12, art.24, art.30, alin.1, art.32, alin.3, art.33 din OUG 
nr.21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, cu 
modificarile si completarile ulterioare ; 
   In temeiul art.129, alin.2, lit.d, alin.7, lit.h, art.139, alin.1, art.196, alin.1, lit.a, art.197, 
alin.1, alin.2 și alin.4, art.198, alin.1 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificarile si completarile ulterioare: 
 

HOTARASTE: 

ART.1.Se aproba Planul pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare necesare 
gestionarii situatiilor de urgenta pe anul 2023, potrivit Anexei nr.1, care face parte integranta 
din prezenta hotarare. 
ART.2.Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul comunei 
Gângiova in calitatea sa de presedinte al Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta si 
S.V.S.U. Gângiova. 
ART.3.Prezenta hotarare se va comunica primarului comunei Gângiova, Institutiei 
Prefectului – Judetul Dolj, SVSU comuna Gângiova si va fi afisata pe site-ul primariei. 
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Adoptata in sedinta din data de 31.01.2023 
Cu un numar de 10 voturi pentru, 1 voturi impotriva, 0 abtineri din numarul total de 11  
consilieri prezenti 


