
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL HARGHITA 

COMUNA SÂNDOMINIC  

P R I M Ă R I A  

 
Sândominic Cod 537275 str. Principală nr.507 

Tel: 0266-336005, Fax: 0266-336578  e-mail: office@domokos.ro 

Nr.3813/14.07.2021 

 

ANUNȚ 

În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică locală, aducem la cunoștința publică următoarele proiecte de 

hotărâri, ce urmează a fi supuse aprobării Consiliului Local al comunei Sândominic, în 

ședința ordinară din luna septembrie 2021, în sala de ședințe a Primăriei comunei 

Sândominic: 

1. PROIECT  DE HOTĂRÂRE  PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE 

EVACUARE ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ AL COMUNEI SÂNDOMINIC. 
 

Publicăm astăzi, la 14 IULIE 2021 pe site-ul comunei Sândominic 

www.domokos.ro secțiunea Informații de interes public/Transparența decizională și 

afișăm la avizierul Primăriei, proiectul de hotărâre susmenționat, conform 

procesului –verbal de afișare. 

 

Cei interesați pot transmite pe adresa de e-mail: office@domokos.ro sau în scris la 

Registratura Primăriei, PROPUNERI, SUGESTII CU VALOARE DE 

RECOMANDARE, privind conținutul actelor administrative până la data de 24 

IULIE 2021, ora 15,30. Sugestiile și propunerile Dvs vor fi prezentate în cadrul ședinței 

Consiliului local al comunei Sândominic din luna septembrie 2021. 
 

Sândominic, la 14 iulie 2021 

 

Inspector, 

  Kurkó-Márton Éva   L.S. 

http://www.domokos.ro/
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului de evacuare în situații de urgență al 

comunei Sândominic 

 
 

Consiliul Local al comunei Sândominic, întrunit la şedinţa ordinară din data 

de ____________________, convocat prin Dispoziţia nr.________________, 

emisă de primarul comunei Sândominic, judeţul Harghita;  

Având în vedere referatul de aprobare a primarului comunei Sândominic 
nr. 3811/14.07.2021, raportul de specialitate întocmit de șeful SVSU 
Máté Levente nr. 3812/14.07.2021, precum și raportului comisiei de 

specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Sândominic; 
 
În conformitate cu prevederile:  

 art.6 alin.1, art.10, art.21 respectiv art.25 din Legea nr.481/2004, 
privind protecția civilă, republicată; 

 Ordinul nr.1.184 din 6 februarie 2006 pentru aprobarea Normelor 
privind organizarea și asigurarea activității de evacuare în situații de 
urgență; 

 art.6 din Ordinul nr.192 din 2 august 2012 pentru aprobarea 
Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate 
de inundații, fenomene meteorologice periculoase, accidente la 
construcții hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă și 

poluări marine în zona costieră; 

 Ordinul ministrului administrației și internelor nr.89/2013, pentru 
aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregătire și 
desfășurare a activității de prevenire a situațiilor de urgență; 

 
Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența 
decizională în administrația publică; 

 
În temeiul art.129 alin.2 lit.d, alin.7, lit.h, art.139 alin.1 şi art.196 alin.1 
lit.a art.240 și art.243 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind CODUL ADMINISTRATIV; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
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Art. 1. – Se aprobă Planul de evacuare în situații de urgență al 

comunei Sândominic, conform anexei  la prezenta hotărâre. 

Art. 2. – Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează 

primarul comunei Sândominic prin Serviciul pentru Situații de Urgență. 

Art. 3.- Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului 

general al comunei Sândominic, în termenul prevăzut de lege, primarului 
comunei Sândominic, Serviciului pentru Situații de Urgență Sândominic, 
Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Oltul” Harghita, precum și 
Instituției Prefectului județului HARGHITA și se aduce la cunoștință 

publică prin afișare la sediul primăriei și pe site-ul comunei. 

                                                                                   

                                                                                   INIŢIAT DE, 

Primar, KARDA RÓBERT 

 

 

           AVIZAT ptr. legalitate, 

         Secretar general al comunei Sândominic 

                                Both Kinga-Zsuzsánna 

Nr._______/___________ 2021 

 
 

 


