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DISPOZIŢIA NR. 20/2022 
privind aprobarea Planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență 

 al comunei Balșa, pentru anul 2022  

 

Primarul comunei Balşa, judeţul Hunedoara; 

Examinând referatul nr. 156/31.01.2022, întocmit de către Șeful Serviciului Voluntar 

pentru Situații de Urgență al comunei Balșa din care reiasă necesitatea aprobării Planului de 

pregătire în domeniul situațiilor de urgență al comunei Balșa, pentru anul 2022; 

Ținând cont de adresa Inspectoratului pentru Situații de Urgență ,,Iancu de Hunedoara” 

al județului Hunedoara nr. 2926446/18.01.2022, înregistrată la Primăria comunei Balșa sub nr. 

75/18.01.2022 cu privire la întocmirea Planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență 

al comunei Balșa, pentru anul 2022; 

Luând în considerare Ordinul Prefectului județului Hunedoara nr. 21/17.01.2022 prin 

care a fost aprobat Planul de pregătire în domeniul situațiilor de urgență pentru anul 2022;  

Având în vedere prevederile: 

- Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare,  

- Legii nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare,  

- Legii nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare, cu modificările şi 

completările ulterioare,  

-  Hotărârii Guvernului nr. 308/1995, privind organizarea şi funcţionarea activităţii de 

pregătire în domeniul apărării civile; 

- Ordinul Ministrului Administraţiei și Internelor, nr. 712/2005 pentru aprobarea 

Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul dispozițiile art. 155, alin. (1), lit. a) și d), alin. (2), lit. a) și c), alin. (5), lit. a) 

și b) și ale art. 196, alin. (1), lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

DISPUNE: 

 

Art.1. Se aprobă Planul de pregătire în domeniul situațiilor de urgență al comunei Balșa, 

pentru anul 2022, conform anexei care face parte integrantă din prezenta dispoziție. 

Art.2. Prezenta dispoziţie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 

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

 Art.3. Prezenta dispoziţie se comunică prin grija secretarului general al comunei:  

Instituţiei Prefectului-Judeţul Hunedoara, Inspectoratului pentru Situații de Urgență ,,Iancu de 

Hunedoara” al județului Hunedoara. 
 

Balșa la, 31 ianuarie 2022 

 

                Primar,                                                                                    Contrasemnează,  

      Jude Traian Felician                                                                          Secretar general,   

                                                                                                           Jr. Tătulea Silviu-Petru 
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