
JUDETUL BUZĂU 

COMUNA  CERNĂTEȘTI 
 P R I M A R 

 
 
 

D I S P O Z I Ț I E 
privind planul de pregătire în domeniul situatiilor de urgentă, al 

Comunei Cernătesti, în anul 2020 

 
 Având în vedere: 

- adresa Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Neron Lupascu” al 

Judetului Buzău, nr. 2401722/23/25.02.2019; 
- referatul viceprimarului comunei Cernătesti, prin care se propune 

emiterea unei dispozitii privind  planul de pregătire în domeniul situatiilor de 

urgentă, al Comunei Cernătesti, în anul 2020; 
- Ordinul Inspectoratului General nr. 4301/IG din 06.01.2020, 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 2020; 
- Ordinul Inspectorului General al Inspectoratului General pentru 

Situații de Urgență nr. 2/IG din 04.01.2019 pentru aprobarea structurii-

cadru a Planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență; 
- Ordinul Prefectului Judetului Buzau, nr. 102/03.02.2020; 

       În temeiul prevederilor art.155, alin (5), lit b, art.196, alin.(1), lit.”b” din 

Ordonanta de Urgentă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, 

 
DISPUNE: 

 

Art. 1 Se aprobă „Planul de pregătire în domeniul situațiilor de urgență 
în anul 2020 la nivelul comunei Cernatesti, jud. Buzau”, conform anexei, 

care face parte integrantă din acest ordin, având următoarea structură: 
I. Baza legală. 
II. Obiectivele pregătirii în domeniul situațiilor de urgență. 

III. Organizarea pregătirii în domeniul situațiilor de urgență. 
IV. Planificarea pregătirii pe niveluri de competență, structuri 

funcționale  și categorii de personal. 

V. Planificarea pregătirii în domeniul situatiilor de urgentă prin 
antrenamente, exercitii si concursuri de specialitate. 

VI. Temele orientative privind pregătirea serviciilor voluntare și 
private pentru situații de urgență . 

VII. Furnizorii autorizati potrivit legii, care organizeaza programe de 

formare profesionala in ocupatii din domeniul reglementat de 
IGSU; 

VIII. Evidența și evaluarea pregătirii. 

IX. Asigurarea logistică și financiară. 
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Art. 2  Inspectorul de protecție civilă, asigură transmiterea prezentei 
decizii persoanelor, structurilor și compartimentelor cu responsabilități în 
domeniu. 

 

Art. 3. Secretarul general al comunei Cernătești va comunica prezenta 

dispoziție Primarului comunei Cernătești, Biroului financiar contabil, 
achizitii publice, impozite si taxe, Inspectoratului de protecție civilă,  

persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire precum și Instituției 

Prefectului Județului Buzău, în vederea exercitării controlului cu privire la 
legalitate. 
 

 
     PRIMAR,     

      MÎRZEA PETRACHE                             Contrasemnează pentru legalitate                                         
                       Secretar general al                                                                                 

comunei Cernătesti   
                                                         DORU VASILE DUMITRASCU   

 
 
 

 
 

Cernătesti, 
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