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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului județean pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare 

necesare gestionării situațiilor de urgență pe anul 2022 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 

întrunit în ședință ordinară, 

 Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr.13799 din 06 iulie 2022 al preşedintelui; 

- raportul de specialitate nr.13806 din 06 iulie 2022 al Direcţiei Patrimoniu, coordonare servicii 

publice de interes județean și administrativ; 

- adresa nr.3205796 din 30 iunie 2022 a Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Vlașca” al 

județului Giurgiu; 

- Hotărârea nr.24 din 30 iunie 2022 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Giurgiu; 

- avizul nr.99/14.07.2022 al Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de 

afaceri; 

- avizul nr.79/14.07.2022 al Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență; 

- prevederile art.173 alin.(5) lit.h), art.182 alin.(1) și alin.(4) raportat la art.139 alin.(3) lit.a), art.197 

alin.(1), (3)-(5), art.198 alin.(1)-(2) art.200 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.25 lit.b) din Legea nr.481 din 2004 privind protecția civilă, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- prevederile art.22 lit.d), art.30 alin.(1), art.32 alin.(3) și art.33 din O.U.G. nr.21 din 2004 privind 

Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- prevederile art.6 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr.1040/2006 pentru aprobarea Planului 

national de asigurare cu resurse umane, materiale și financiare pentru gestionarea situațiilor de 

urgență, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea nr.19 din 03 martie 2022 a Consiliului Județean Giurgiu privind aprobarea bugetului 

propriu de venituri și cheltuieli al Județului Giurgiu pe anul 2022, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 

În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE 

Art.1. Se aprobă Planul județean pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare 

necesare gestionării situațiilor de urgență pe anul 2022, conform anexelor nr.1-3 care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului-Județul Giurgiu în vederea 

exercitării controlului de legalitate, Direcţiei Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes 

județean și administrativ și Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Vlașca” al județului Giurgiu, 

care o va transmite instituțiilor interesate pentru ducere la îndeplinire și se aduce la cunoștință 

publică prin grija secretarului general al județului. 

 

PREȘEDINTE, 

Dumitru Beianu     CONTRASEMNEAZĂ, 

          SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

       Aurelia Brebenel 

 

Giurgiu,21 iulie 2022 

Nr.151 
Adoptă cu 28 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”. 



Anexa nr.1
la Hotărârea nr.151/21.07.2022
a Consiliului Județean Giurgiu



PREȘEDINTE,
Dumitru Beianu

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI ,
Aurelia Brebenel



Anexa nr.2
la Hotărârea nr.151/21.07.2022
a Consiliului Județean Giurgiu



PREȘEDINTE,
Dumitru Beianu

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Aurelia Brebenel



Anexa nr.3
la Hotărârea nr.151/21.07.2022
a Consiliului Județean Giurgiu

























































































PREȘEDINTE,
Dumitru Beianu

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI ,
Aurelia Brebenel


