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                                         DISPOZIŢIA NR. 35/ 2021 

Pentru aprobarea planului de pregătire în domeniul situaţiilor  

                                           de urgenţă pe anul 2021 

 
Primarul comunei Leliceni,  

 
 Având în vedere Ordinul Inspectorului General pentru Situaţii de Urgenţă 
nr.2/IG/04.01.2019 pentru aprobarea structurii – cadru a Planului de pregătire în domeniul 
situaţiilor de urgenţă;  

Luând în considerare: 
- Prevederile art. 27 lit.c) din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, 

republicată;  
- Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare;  
- Prevederile art. 14 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; 
- Ordinul MAI nr. 712/2005 pentru aprobarea dispoziţiilor generale privind 

instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- Ordinul MAI nr. 75/2019 pentri aprobarea criteriilor de performanţă privind 
constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private 
pentru situaţii de urgenţă; 

- Ordinul MAI nr. 89/2013 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, 
organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă; 

- Ordinul Inspectorului General al Insp. General pentru Situaţii de Urgenţănr. 
4301/IG/06.01.2020 privind pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a 
reprezentanţilor instituţiilor prefectului şi a personalului cu funcţii de conducere şi 
atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă din administraţia publică local, serviciile 
descentralizate şi deconcentrate în anul 2020. 

- Protocolul privind pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a copiilor, elevilor 
şi studenţilor din învăţământ naţional preuniversitar şi superior, încheiat între MAI 
şi MEN nr. 62170/9647 din 08.07.2013; 

- Ordinul MAI nr.106/2007, pentru aprobarea Criteriilor de stabilire a consiliilor 
locale şi operatorilor economici care au obligaţia de a angaja cel puţin un cadru 
tehnic sau personal de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva 
incendiilor; 
 
 
 
 
 
 
 



Ținând cont de dispozițiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative; 

În temeiul prevederilor  art. 155 alin.(1) lit. d, alin (5) lit.b, art. 196 alin(1) lit.b şi 
art.199 din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ;  
 

 
DISPUN: 

 
Art.1. Se aprobă planul de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă pe anul 2021, 
conform anexei nr.1 la prezenta dispoziție. 
Art.2. Cu aducere la îndeplinire se însărcinează primarul și secretarul general al  comunei. 
Art.3. Prezenta dispoziție se comunică: 

- Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „OLTUL” al Judeţului Harghita,   
- Instituţiei Prefectului – judeţul Harghita 
- Un exemplar se arhivează 
 

 
Leliceni, la data de 11 februarie  2021 
 
 
 
 
 
                 Primar,                Contrasemnează pentru legalitate, 
       Nagy István-Alfréd                         Secretar general al comunei, Molnár Szidonia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÁNIA 
HARGITA MEGYE 
CSÍKSZENTLÉLEK KÖZSÉG 
POLGÁRMESTER 
 

 
35/2021 RENDELET 

A 2021. évi veszélyhelyzeti terv jóváhagyásáért 
 
 

Csíkszentlélek község polgármestere, 

 

Figyelembe véve a rendkívüli helyzetek főfelügyelőjének 2. sz. / IG / 2019. 01. 04-i 
rendeletét a Képzési Terv vészhelyzeti területre vonatkozó keretszerkezetének 
jóváhagyásáról; 

Figyelembe véve: 
- A polgári védelemről szóló 481/2004 törvény 27. cikkely c) pont 
- 446/2006-os számú törvény lakosság védelmére való felkészítése 
-A tűzvédelemről szóló 307/2006-os törvény 14.cikkelye 
-A munkavállalok vészhelyzeti képzésére vonatkozó 712/2005 számú általános 
rendelkezések jóváhagyásáról, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel  
-A 75/2019 számú általános rendelkezések, az önkéntes szolgáltok és a vészhelyzeti 
magánszolgáltatások létrehozására, személyi állományára és adományozására vonatkozó 
teljesítménykritériumok jóváhagyásáról  
-A 89/2013 számú általános rendelkezések, a vészhelyzet-megelőzési tevékenysé 
tervezéséről, megszervezéséről, előkészítéséről és végzéséről szóló szabályzat 
elfogadásáról 
-A rendkívüli helyzetek főfelügyelőjének 4301/IG/2020.01.06-os számú parancsa az 
általános sürgősségi helyzetekre, a prefektusi intézmények képviselőinek, valamint a helyi 
közigazgatásban, decentralizált és dekoncentrált szolgálatokban a sürgősségi ügyekban 
vezető beosztású személyzet sürgősségi képzéseiről 2020.-ban 
- A Belügyminisztérium és az Oktatásiminisztérium között létrejött, az országos 
felsőoktatásban részt vevő gyermekek, tanulók és hallgatók veszélyhelyzeti képzéséről 
szóló jegyzőkönyv 1. sz. 2013.07.08-i 62170/9647; 
- A Belügyminisztérium 106/2007-es számú rendelete a legalább egy műszaki vagy 
szakszemélyzet felvételétre kötelezett helyi önkormányzatok és gazdasági szereplők 
létrehozására vonatkozó kritériumok jóváhagyásáról a tűzvédelem területén. 
 
 Figyelembe véve a 24/2000 törvénybe foglaltakat a jogalkotási tehnikai normáiról 
szóló 155.cikkely (1)-es bekezdésének d) pontja, az (5) bekezdés b) pontja. A közigazgatási 
törvény 57/2019 számú sürgősségi rendeletének 196-os cikkely (1) bekezdésének b pontja 
és a 199-es cikkelye; 

 
 
 
 



 
RENDELKEZÉS: 

 
1-es cikkely A 2021. évi veszélyhelyzeti terv jóváhagyása, a rendelet 1-es számú 

melléklete alapján. 
 
2. cikkely A rendelkezés lebonyolításáért a polgármester és a község főtitkára 

felelős. 
 
3. cikkely Ezt a rendelkezést közöljük:  

- Hargita Megye „OLTUL” Sürgősségi Helyzetek Felügyelőségével 
- Prefektus Intézménye - Hargita Megye  
- Egy példány archiválva. 

 
Csíkszentlélek, 2021 február 11 

 
        
 Polgármester,       Jegyző,            

      Nagy István-Alfréd                Molnár Szidonia 
 


