ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Nr. ___ din 12.10.2017
privind aprobarea efectuării unei cheltuieli din bugetul local

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;
Examinând expunerea de motive nr. 17616 din 10.10.2017 iniţiată de către
dl. Lucian-Ovidiu Micu - Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de
specialitate nr. 17617 din 10.10.2017 întocmit de Serviciul Situații de Urgență;
Văzând avizul favorabil nr. __ din 12.10.2017 al Comisiei de buget-finanţe,
avizul favorabil nr. ___ din 12.10.2017 al Comisiei juridice, precum şi avizul
pentru legalitate nr. _____ din 12.10.2017 dat de Secretarul municipiului Roman.
Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional
de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare,
precum și cele ale art. 57, lit. „a” din O.M.A.I. nr. 1134 pentru aprobarea
Regulamentului privind planificarea, pregatirea, organizarea , desfasurarea si
conducerea actiunilor de interventie ala serviciilor de urgenta profesioniste, cu
modificarile si completarile ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. „b” şi „d”, alin. 4, lit. „a” și alin. 6,
lit. „a”, pct. 4, ale art. 45, precum şi ale art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr.
215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 28.670 lei pentru
achiziția de materiale în vederea constituirii și deservirii Bazei de Operații și a
Taberei de sinistrați, conform anexei nr. 1.
Art. 2. Direcţia Economică și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență
vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului
municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier,
Bogdan Nicolae CURCUDEL

CONTRASEMNEAZĂ
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Anexa nr. 1 la H.C.L. ___ din 12.10.2017

Tabel cu necesarul de utilaje/materiale

Nr.
crt.

Utilaje / Materiale

Bucăți

Preț

1

Electropalan/palan manual

1

1000

2

Motor Subaru EX 27

1

2200

3

Alternator 5KVA

1

1670

4

Set garnitura taietoare

1

640

5

Unitate motor

1

2450

6

Aeroterma sau sursa de incalzire pe
combustibil solid

36

2150

7

Lanterne

36

1300

8

Prelungitor 6 cai

36

1600

9

Proiector Led 150W

4

1000

10

Cablu 3X3,5

250 ml

1900

11

Pavilion

4

1500

12

Sapun lichid

10 X 0,5 l

13

Saci dormit

100

5000

14

Hartie igienica

400 buc

450

15

Set tacamuri plastic

250

150

16

Banda delimitare

10

600

17

Apa minerala

1200

2500

18

Sandwich-uri

500

2500

Total

60

28.670
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Emitent: CABINET PRIMAR
Nr. 17616 din 12.10.2017

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea efectuării
unei cheltuieli din bugetul local
Luând în considerare prevederile O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de
Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 57 lit.
”a” din OMAI nr. 1134 pentru aprobarea Regulamentului privind planificarea, pregătirea,
organizarea, desfășurarea și conducerea acțiunilor de intervenție ale serviciilor de urgență
profesioniste, cu modificările și completarile ulterioare.
Având în vedere faptul că manifestarile geo-climatice au efecte devastatoare de cele
mai multe ori asupra vieții, a bunurilor materiale și culturale, ținând cont că mișcările
tectonice urmate de cutremure de pamânt constituie riscul natural a cărui manifestare
imprevizibilă poate provoca un număr mare de victime din rândul populației, însemnate
pierderi materiale, precum și un puternic impact psihologic și social, iar revenirea la starea de
normalitate reclamă un important efort financiar, derulat pe o perioadă lungă de timp, la nivel
național a fost elaborată o Concepție națională de răspuns post seism reprezentând
documentul strategic care asigura concretizarea cerințelor referitoare la consolidarea,
dezvoltarea și integrarea capacităților operaționale, a cunosțintelor colective, capabilităților și
resurselor autorităților, instituțiilor și organizațiilor care compun Sistemul Național pentru
Managementul Situațiilor de Urgență la nivel national, judetean și local. Astfel la nivelul
județului Neamț, la sfârșitul lunii octombrie și începutul lunii noiembrie, vor fi organizate și
amplasate în municipiul Roman, în conformitate cu ipotezele de lucru din Concepția
națională de răspuns post seism o Bază de Operații și o Tabară de Sinistrați. Rolul
organizarii bazelor de operații și a taberelor de sinistrați este acela de a asigura o locație
apropiată de locul evenimentului pentru toate echipele de intervenție și care să permită
acestora condiții de odihnă, masă, realizarea legaturilor de comunicații, rezervă de
echipamente și resurse de intervenție, precum și reparația acestora, iar pentru sinistrați
asigurarea condițiilor minime necesare pentru continuarea vieții până la restabilirea stării de
normalitate.
Din aceste considerente, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ținând cont
de atribuțiunile fiecarei entități în cazul producerii unei situații de urgență determinate de
cutremur, vă rugam să abrobati efectuarea unei cheltuieli din bugetul local pentru achiziția de
materiale în vederea constituirii și deservirii Bazei de Operații și a Taberei de sinistrați,
conform anexei nr. 1.
Față de cele solicitate mai sus rugăm domnii consilieri, să analizeze şi să se pronunţe
prin vot.

Iniţiator
Primarul Municipiului Roman,
Lucian-Ovidiu MICU
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Emitent: Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență
Nr. 17617 din 10.10.2017

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea efectuării
unei cheltuieli din bugetul local
Examinând expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prin
care se propune alocarea din bugetul local a sumei respective pentru
achiziția unor materiale în vederea constituirii și deservirii Bazei de
Operații și a Taberei de sinistrați, se constată că aceasta a fost alocată
cu respectarea prevederilor art. 36, alin. 2, lit. „b” şi alin. 4, lit. „b” din
Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală, ale O.U.G.
nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de
Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii
nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare.
De asemenea, se constată că acestea întrunesc condiţiile de fond,
formă, necesitate, oportunitate, precum şi cele de legalitate cerute de
Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă, motiv
pentru care acordăm aviz favorabil.
Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență
Daniel URSU

