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COMUNA MIHALȚ 
P R I M A R 
 

D I S P O Z I Ţ I A  Nr. 35/ 19.02. 2021 
 

                 Primarul Comunei Mihalț, județul Alba, Flavius Breaz, 
    În urma referatului întocmit de Secretarul comunei Mihalț prin care se solicită elaborarea şi 
aprobarea Planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă pe anul 2021 în conformitate cu 
Ordinul Prefectului Judeţului Alba nr.18/21.01.2021  

Având în vedere prevederile următoarelor acte normative : 
� Legea nr.481/2004 privind protecţia civilă, republicată, modificată şi completată prin Legea 

nr.212/2006; 
� Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor republicată; 
� 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/2021 

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 2021; 

� 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. 18/21.01.2021, privind Planul de pregătire în domeniul 
situaţiilor de urgenţă pe anul 2021; 
 În temeiul prevederilor art. 155 alin.(5) lit. b), art. 156 alin. (1) și art. 196 alin.(1) lit.b) din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2021 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, 

 
D I S P U N E 

 Art. 1 Se aprobă Planul de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă pe anul 2021 la nivelul Comunei 
Mihalț, conform Anexei I, care face parte integrantă din prezenta dispoziţie, având următoarea structură : 

a) Planul pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă (tabel); 
b) Tematica convocărilor, instructajelor şi exerciţiilor de specialitate; 
c) 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; 

• Anexa 3.- materialele care vor fi prezentate la activităţile de pregătire. 
 Art. 2 Prezenta dispoziţie va fi comunicată : 

- Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „UNIREA” al Jud. Alba 
- Persoanelor din componenţa structurilor pentru situaţii de urgenţă nominalizate în 

Anexa I la prezenta dispoziţie 
 

                               Primar,                                                         Contrasemnează secretar general, 
                           Flavius Breaz                                                          Mariana Salcău  
 


