
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

COMUNA BLANDIANA 

Localitatea Blandiana, nr. 15 

C.I.F. 4562303 tel/fax. 0258760811, 0258/760738 

E-mail primariablandiana@yahoo.com ,blandiana@ab.e-adm.ro 

 

DISPOZIŢIA  Nr.  22  

privind aprobarea Planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă  

pe anul 2023, la nivelul Comunei Blandiana. 

 

 

 Primarul comunei Blandiana, judeţul Alba, 

 În urma referatului întocmit de Secretarul comunei prin care se solicită elaborarea şi aprobarea 

Planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă pe anul 2023 în conformitate cu Ordinul 

Prefectului Judeţului Alba nr.12/13.01.2023   

Având în vedere prevederile următoarelor acte normative : 

 Legea nr.481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

 Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor republicată cu modificările ulterioare; 

 Legea nr.446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare; 

 Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.160/2007 pentru aprobarea Regulamentului de 

planificare, organizare, desfăşurare şi finalizare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă 

prestate de serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă; 

 Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ordinul Inspectorului General al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă nr. 1/IG/2023 

privind pregătirea în domeniul situațiilor de urgență a reprezentanților instituțiilor prefectului și a 

personalului cu funcții de conducere și atribuții în domeniul situațiilor de urgență din administrația 

publică locală, servicii descentralizate și deconcentrate în anul 2023; 

 Ordinul Inspectorului General al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă nr. 2/IG/2019 

pentru aprobarea structurii cadru a planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență; 

 Protocol privind pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a copiilor, elevilor şi studenţilor din 

învăţământul naţional preuniversitar şi superior, încheiat între Ministerul Afacerilor Interne şi 

Ministerul Educaţiei Naţionale nr. 62170/9647/2013.  

 Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 89/2013 pentru aprobarea Regulamentului de 

planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă 

 Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.712/2005 privind instruirea salariaţilor în 

domeniul situaţiilor de urgenţă, modificat şi completat prin OMAI nr.786 / 2005;   

 Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de 

performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare și private pentru situaţii 

de urgență; 

 Ordinul Prefectului Judeţului Alba nr. 12/13.01.2023, privind Planul de pregătire în domeniul 

situaţiilor de urgenţă pe anul 2023; 

 În temeiul competențelor stabilite prin art nr.196 alin (1) lit. ”b”, a prevederilor art. 155 (5) lit. 

”b” şi art. 156 (1) din Codul administrativ, privind administraţia publică locală aprobat prin OUG 

nr. 57/03.07.2019 

 

D I S P U N E: 
 

 Art. 1 Se aprobă Planul de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă pe anul 2023 la nivelul 

Comunei Blandiana, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din această dispoziţie, având 

următoarea structură : 

1. Dispoziţia preşedintelui comitetului local pentru situaţii de urgenţă (primarul) privind 

pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă pe anul 2023;  

2. Planul pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă (tabel); 

3. Tematica convocărilor, instructajelor şi exerciţiilor de specialitate; 

4. Dosarul pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă, care va cuprinde: 

 Anexa 1 - programul activităţilor de pregătire (convocări, instructaje, antrenamente); 

 Anexa 2 - tabelul cu personalul participant la activităţile de pregătire; 
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 Anexa 3.- materialele care vor fi prezentate la activităţile de pregătire. 

  

 

Art. 2 (1) Împotriva prezentei dispoziţii, persoana care se consideră vătămată într-un drept al 

său sau într-un interes legitim poate formula plângere prealabilă la Primarul comunei Blandiana, în 

termen de 30 de zile de la data comunicării. 

 (2) Prezenta dispoziţie poate fi contestată la secţia de contencios administrativ a Tribunalului 

Alba în termen de 6 luni de la data comunicării răspunsului la plângerea prealabilă depusă, conform 

Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 Art. 3 Prezenta dispoziţie va fi comunicată : 

- Instituției Prefectului Județului Alba 

- Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „UNIREA” al Jud. Alba 

- Persoanelor din componenţa structurilor pentru situaţii de urgenţă nominalizate în anexele 2 

și 2 a. de la prezenta dispoziţie. 

 

 

                          Blandiana, 15.02.2023 

 

 

 

        PRIMAR,                                                                  Contrasemnează pentru legalitate, 

Nicolae GHERMAN                                               SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

                                                                                                 Ioan-Ovidiu CUNȚAN 

 


