
Prahova, 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA TOMŞANI 
CONSILIUL LOCAL 

H O TĂRÂR E 
privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru 

gestionarea situaţiilor de urgenţă la nivelul 
Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Tomşani, 

judeţul Prahova, pentru anul 2023 

Văzând Proiectul de hotărâre nr. 8 din 19.01.2023, iniţiat de Primarul comunei Tomşani, judeţul 

A vând în vedere: 
-Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 443 din 19.01.2023, 
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 444 din 19.01.2023, 
În conformitate cu prevederile 
-Art. 22 lit. "d" şi art. 24 lit. "d" din O.U.G. 21/2004 privind Sistemul naţional de management al 

situaţiilor de urgenţă, aprobată prin Legea nr. 15/2005; 
-Art. 24 lit. "d"şi art. 25 lit."b" din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, cu modificările şi 

completările ulterioare 
-Ordinului MIRA nr. 50953 /16.05.2005, cu modificările şi completările ulterioare referitor la 

avizarea planurilor pe cele trei categorii: umane, materiale şi financiare; 
-Hotărârii Guvernului nr. 2288/2004 pentru aprobarea repartizării principalelor funcţii de sprijin pe 

care le asigură ministerele, celelalte organe centrale si organizatii neguvernamentale privind prevenirea si 
gestionarea situaţiilor de urgenţă; 

-Hotărârii Guvernului nr. 1040/2006 pentru aprobarea Planului national de asigurare cu resurse 
umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă şi Hotărârii Guvernului nr. 1491/2004 
privind aprobarea Regulamentului cadru pentru structura organizatorică, atribuţiile functionale şi dotarea CLSU 
şi a centrelor operative; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) litera "d", alin. (7) litera "h" şi art. 139 alin. (I) 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

Consiliul Local al comunei Tomşani, judeţul Prahova adoptă prezenta hotărâre. 

ART. 1: Se aprobă Planul de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea 
situaţiilor de urgenţă la nivelul Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Tomşani, judeţul 
Prahova, pentru anul 2023, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărare. 

ART. 2 : Secretarul general al comunei Tomşani va înainta şi comunica hotărârea instituţiilor şi 
persoanelor interesate. 

Număr consilieri în funcţie 12 
Număr consilieri rrczcnţi _.}fl 
Voturi pcnlrn _},I_ 
Vowri impntri, ;·1 
.1\h\incri 

t Contras • neazâ 
Secretarul general al rt! Tomşani;· 

Matei i leta-luhana 



COMUNA TOMSANI Anexă la Hotărârea nr. din 

PLAN 
RESURSE UMANE 

MATERIALE SI 

FINANCIARE 

2023 

----
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Nr. 
crt. 

o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

PLANUL 

Pentru asigurarea cu resurse umane necesare gestionarii situatiilor de urgenta 
pe anul 2023 

FORTE DIN CARE: 
FUNCTII DE SPRIJIN NECESAR EXISTENT DEFICIT GRAD DE OBSERVATII 

ASIGURARE 
1 2 3 4 5 6 

Monitorizarea pericolelor si 1 1 - 100% 

riscurilor specifice, precum si a 
efectelor negative ale acestora 
Informare, instiintare, avertizare 1 1 100% Sef SVSU 
Planific. si preg. resurselor si 2 2 - 100% Primar, 
serviciilor viceprimar 

CLSU 
Cautarea, descarcerarea si 6 6 - 100% Echipe cercetare 
salvarea victimelor cautare,sanitar 

veterinara 
svsu 

Evacuarea persoanelor, populatiei 3 3 - 100% Echipa evacuare 
sau bunurilor afectate SVSU 
Acordarea asistentei medicale de 3 3 - 100% Echipe : sanitar 
urgenta veteinara 

CLSU 
Prevenirea imbolnavirilor in masa 8 8 - 100% Echipe :prevenire, 

sanitar veterinara 
CLSU 

Loca.lizarea si stingerea 3 3 - 100% Echipa de 
incendiilor interventie 

incendii 
svsu 

Neutralizarea efect. materialelor 1 1 - 100% profesor scoala 
periculoase 

2 



10 
Asig. transp. forte si miji. de 5 5 - 100% Echipa evacuare, 
interv. evacuare persoane 

11 Efect. lucr. publice la constr. inst. 10 10 0% 

si amena.iari afectate 

12 
Asig. hranei si apei ptr. pers. si 200 200 100% Cetateni comuna 
anim. afectate sau evacuate 

13 Asig. cazarii si adap. persoanelor 3 3 - 100% Echipa de 
afectate sau evacuate evacuare SVSU 

14 
Efectuarea depoluarii si 3 3 
decontaminarii 

6 6 - 100% Postului Local de 

15 
Mentinerea si restabilirea ordinii Politie 
publice si 

Politia Locala 
Logistica interventiei 5 5 100% Primar, 

Viceprimar, Sef 

16 
Post local Politie, 

reprezentant 
Consiliul Local, 

Medic 

17 
Reabilitarea zonei afectate 100 100 100% Cetateni comuna 

Acord. de ajutoare de prima 16 16 - 100% Angajatii 
18 necesitate, despagubiri si asistenta Primari ei 

sociala si religioasa 
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Nr. 
crt. 

o 
1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1  

12 

13 

14 

PLANUL 

Pentru asigurarea cu resurse financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta 
pe anul 2023 

- Mii lei-

TOTAL CHELTUIELI 
DIN CARE: 

CHELT. Lucrari de Lucrari de FUNCTII DE SPRIJIN CHELTUIELI DE CAPITAL 
( COL. 3+4) MATERIALE 

(COL. 5+6+7) investitii in investitii noi 
continuare 

1 2 3 4 5 6 

Monitorizarea pericolelor - - -
Informare, instiintare, avertizare 100 100 100 

Planific. si preg. resurselor si 200 200 - 200 

serviciilor 
Cautarea, descarcerarea si 1000 1000 - 1000 

salvarea victimelor 
Evacuarea persoanelor, populatiei 600 600 - 600 

sau bunurilor afectate 
Acordarea asistentei medicale de 1000 1000 - 1000 

un?enta 
Prevenirea imbolnavirilor in masa 200 200 - 200 

Localizarea si stingerea 600 600 - 600 

incendiilor 
Neutralizarea efect. materialelor - - -
periculoase 
Asig. transp. forte si miji. de 1800 1800 - 1800 

interv. evacuare persoane 
Efect. lucr. publice la constr. inst. -
si amenajari afectate 
Asig. hranei si apei ptr. pers. si 2000 2000 - 2000 

anim. afectate sau evacuate 
Asig. cazarii si adap. persoanelor 500 500 - 500 

afectate sau evacuate 
Efectuarea depoluarii si - - -
decontaminarii 

Alte 
cheltuieli de 

investitii 
7 

4 



15 
Mentinerea si restabilirea ordinii - - -
publice 

16 Logistica interventiei 

17 Reabilitarea zonei afectate - - -

Acord. de ajutoare de prima 2000 2000 - 2000 

18 necesitate, despagubiri si asistenta 
sociala si religioasa 
TOTAL 10000 10000 10000 
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PLANUL 

pentru asigurarea cu resurse materiale necesare gestionării situaţiilor de Urgenţă pe 
anul2023 

I MIJLOACE VALOARE DEFICIT 

I 
Pret 

Total 
Nr. [ FUNCŢII DE SPRIJIN Ul unitar Din care: 

crt. ! M Necesar Existent Deficit (apx. Materiale 
lucră Lucrări de Lucrări 

I mii lei) ri inv. în de inv. 
I 

dot. continuare noi 

Monitorizarea pericolelor -
fax (fax, modem) buc. 3 3 

1: copiator buc. 2 2 -

modem Internet (linie Internet) buc. 1 1 -
soft calculator buc. 3 3 -
mobilier cpl. - - -

Informare, instiintare, 
avertizare 
acumulatori statii buc. 7 7 -

difuzoare radioficare buc. - -
• cabluri radioficare ml - - -

abonamente publicaţii de 
specialitate, procurare literatura 
de specialitate 

'), Planificarea si pregătirea 
,.,, 

resurselor si serviciilor 

Căutarea, descarcerarea si 
salvarea victimelor 

cpl. I I I I I , complet de descarcerare 

6 

Dotări 
indep. 
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: Evacuarea persoanelor, 
I populatiei sau bunurilor 

r:::. ; afectate __, 

, Combustibili, lubrifianţi pt. 
i transport 
T Acordarea asistentei medicale 

'5 ! de urgenta 
I truse sanitare 

7 
' Prevenirea îmbolnăvirilor in 
, masa 
I 

localizarea si stingerea 
: incendiilor 
' autospeciala stins incendii 

8 ! motopompa portabila 

I dotări cu materiale, piese dec 
schimb, materiale pt. dotarea 
pichetelor locale 

9 
1 Neutralizarea efect. materialelor 
, periculoase 

: Asig. transp. forte si miji. de 
1 O : interv. evac. persoane 

; combustibili, lubrifianţi 
' 

: Efect. lucr. publice la 
1 ',I • constr.instal. si amenajări 

! afectate 

! Asig. hranei si apei pt. pers. si 
i anim. afect. sau evac. 
I alimente pe primele 3 zile 

12 
I apa minerala pt. primele 3 zile 
: furaje pt. animale ptr. primele 3 
, 7ile 

I 200L - 200L 

cpl. -
5 5 

cpl. 1 - 1 
cpl. 1 1 -

cpl. 

140L - 140L 

porţii 200 200 -

I 200 200 -

raţii 

7 



Asig. cazării si adăpostirii 
persoanelor afect. sau evac 
saltele pt. cazare sinistraţi 

13 
săpun, detergenţi pt. igiena 

, personala 
I , vesela pt. servirea hranei 
I.--.. _ 

' Efectuarea depoluării si 
14t , decontaminării 

I detector S.T.L. 

15 
Menţinerea si restabilirea 

I ordinii publice 
logistica intervenţiei 

15 unelte si materiale de interv 

17 
Reabilitarea zonei afectate 

buldoescavator 

Acord. de ajutoare de prima 
necesitate, despăgubiri si 

. asistenta sociala si reliaioasa 
18 ' imbracaminte 

incaltaminte 
, asistenta religioasa 
!TOTAL 

buc. 50 

buc. 

cpl. 

cpl. 

cpl. 1 

cpl. 100 

per. 100 

- 50 

1 

- 100 

- 100 

DINTE ŞEDINŢĂ, 
a

1
Elena 

v.tU� 
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