JUDEȚUL BACĂU
MUNICIPIUL ONEȘTI
COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

HOTĂRÂREA nr. 1 / 17. 02.2022
privind avizarea Graficului cu principalele activități în domeniul
situațiilor de urgență pentru anul 2022
Comitetul Local pentru Situatii de Urgență constituit în baza Dispoziției
Primarului municipiului Onești nr. 629/23.06.2021 , modificată și completată ulterior
prin Dispoziția nr. 1142/08.12.2021;
Având în vedere temeiurile juridice și legale:
• Prevederile art.8 din cadrul Regulamentului privind structura organizatorică,
atribuțiile, funcționarea și dotarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență și a
Centrului Operativ pentru Situații de Urgență cu activitate temporară al municipiului
Onești, aprobat prin Dipoziția nr. 1303/04.12.2020;
• Art. 24 lit. f) din Ordonanţa de urgenţă nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de
Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările și completările ulterioare;
• Hotărârea nr. 171/2022 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României
începând cu data de 07 februarie 2022, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe
durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
• Ordinul Prefectului Județului Bacău nr. 32 din 26.01.2022 privind aprobarea
Planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență în județul Bacău pentru anul
2022;
• Adresa Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Mr. Constantin Ene” al
județului Bacău, nr. 325643/01.02.2022 înregistrată la Primăria municipiului Onești cu
nr. 9421/09.02.2022 privind elaborarea Planului de pregătire în domeniul situațiilor de
urgență în anul 2022 al municipiului Onești, în vederea avizării;
• Referatul nr. 9852/11.02.2022, înregistrat de către Compartimentul Protecția
Civilă din cadrul Serv. Admin. Publică și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență,
din subordinea Secretarului general al municipiului Onești ;

HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Se aprobă avizarea Graficului cu principalele activități în domeniul
situațiilor de urgență pentru anul 2022, conform anexei ce face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 2. Compartimentul Protecția Civilă din cadrul Serv. Admin. Publică și Serv.
Voluntar pentru Situații de Urgență, aduce la cunoștință structurilor de specialitate
prevederile prezentei hotărâri, respectiv Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mr.
Constantin Ene” al județului Bacău, Comitetul Județean pentru Situatii de Urgență Bacău.

