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H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi
poluărilor accidentale al Comunei Ceica pentru perioada 2022-2025
Având în vedere adresa nr.3565 /30.03.2021 a Instituției Prefectului-Județul Bihor
prin care solicită Consiliului local al comunei Ceica aprobarea Planului de apărare

împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi poluărilor accidentale al Comunei Ceica pentru
perioada 2022-2025
În baza prevederilor Legiinr.107/1996 a apelor, cu modificările şi completările
ulterioare;-prevederile Legiinr.481/2004 privind protecţia civilă, republicată (r1), cu
modificările şi completările ulterioare;-prevederile H.G. nr.557/2016 privind
managementul tipurilor de risc;-prevederile H.G.nr.94/2014 privind organizarea,
funcționarea și componența Comitetului național pentru situații speciale de
urgență,cu modificările şi completările ulterioare;-prevederile H.G.nr.1491/2004
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile,
funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă;prevederile H.G.nr.1176/2005 privind aprobarea Statutului de organizare şi
funcţionare al Administraţiei Naţionale „Apele Române
-prevederile Ordinuluicomun al M.M.P./M.A.I. nr.1422/192/2012 pentru aprobarea
Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii,
fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice, poluări
accidentale pe cursurile de apă și poluări marine înzona costieră;-prevederile
O.U.G.nr.21/2004privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă,
cumodificrileă şi completările ulterioare;-prevederile O.A.P. nr. 3403/245/2012 pentru
aprobarea procedurilor de codificare a informărilor, atenţionărilor şi avertizărilor
meteorologice şi hidrologice;-prevederile O.A.P. nr.330/44/2013 pentru aprobarea
Manualului primarului pentru managementul situațiilor de urgență în caz de inundații
și secetă hidrologică și a Manualului prefectului pentru managementul situațiilor de
urgență în caz de inundații și secetă hidrologică;-prevederileHotărâriiGuvernului
nr.1854/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de management al riscului la
inundaţii;-prevederile O.A.P.nr.278/1997privind aprobarea Metodologiei-cadru de
elaborare a planurilor de prevenire şi combatere a poluărilor acccidentale;Ținând cont de proiectul de hotărâre nr.23/16.04.2021 ,însoțit de Referatul de aprobare
al proiectului nr.67/16.04.2021 întocmit și prezentat de d-na viceprimar ,precum și raportul

de specialitate al compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al
primarului , nr.68/16.04.2021,
Văzând avizul comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economicosociala,buget-finante,administrarea domeniului public si privat al comunei,gospodaririi
comunale şi amenajarea teritoriului,
În temeiul Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea
actelor normative, republicata în anul 2010,
În baza prevederilor art.129 ,alin.(7), lit. h,,art.139,alin.3,lit.d,art.196,alin.1,lit.a) din
OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,
Consiliul Local al comunei Ceica,

HOTĂRĂȘTE:
Art.1. – Se aprobă Planul de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi

poluărilor accidentale al Comunei Ceica pentru perioada 2022-2025 ,conform anexei
care face parte din prezenta hotărâre.
Art.2 – Prezenta hotărâre se comunică cu :
- Instituția Prefectului județului Bihor
- ISU CRIȘANA al Județului Bihor
- Primarul comunei
- Monitorul oficial local
Contrasemnează
Secretar general al comunei
Preşedinte de şedinţă
Buhaș Mihai

Dorel Octavian Goldea
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