MONITORUL OFICIAL AL
JUDE{ULUI S}LAJ
Anul XXIX, Nr.41
(serie nou])

HOT}R~RI, ORDINE, DISPOZI{II
|I ALTE ACTE

29 iulie 2019

CUPRINS

HOT}R~RI ALE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI
PLOPI|
HOT}RÂREA Nr.30 din 19 iunie 2019 privind rectificarea bugetului local al comunei Plopi\
HOT}RÂREA Nr.31 din 19 iunie 2019 privind aprobarea Actului de Punere în Valoare
nr.1496236-SJ-108 în vederea asigur]rii lemnului de foc pentru unit][ile de înv][]mânt din comuna
Plopi\ pentru sezonul de iarn] 2019-2020
HOT}RÂREA Nr.32 din 19 iunie 2019 privind aprobarea programului, activit][ilor \i cheltuielilor
ocazionate de ac[iunea cultural] @@Festivalul cire\elor@@, organizat] de Prim]ria Plopi\ prin Centrul
de Informare \i Marketing Turistic Plopi\
HOT}RÂREA Nr.33 din 19.06.2019 privind aprobarea valorii de investi[ie a proiectului \i a
solicit]rii Scrisorii de garan[ie a restituirii avansului din cadrul contractului de finan[are nr.
C1920074X204263302757/19.07.2018 pentru proiectul @@CONSTRUIRE |I DOTARE CAS}
PENTRU SERVICII FUNERARE CU SPA{II TEHNICE AFERENTE PREMERGATOR
CEREMONIEI FUNERARE "N LOCALITATEA PLOPI|, COMUNA PLOPI|, JUDE{UL
S}LAJ@@, proiect finan[at 'n cadrul Programului Na[ional de Dezvoltare Rural] (PNDR) 20142020 - M]sura 19.2 - @@SPRIJIN PENTRU IMPLEMENTAREA AC{IUNILOR ÎN CADRUL
STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCAL}@@, M]sura 5/6B @@Infrastuctur] \i servicii de baz],
patrimoniu local@@ 'n cadrul Strategieiei de Dezvolatare Local] implementat] de c]tre GAL
@@Poata Transilvaniei@@
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HOT}RÂREA Nr.68 din 19 iunie 2019 privind încheierea unui Contract de asociere între
comuna |]rm]\ag \i Composesoratul P]dure P]\une Urberial] |]rm]\ag în vederea întocmirii
Amenajamentului Silvic
HOT}RÂREA Nr.75 din 10 iulie 2019 pentru actualizarea Planului de analiz] \i acoperire a
riscurilor al comunei |]rm]\ag
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ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLOPI|
HOT}RÂREA Nr.30
din 19 iunie 2019
privind rectificarea bugetului local al comunei Plopi\
Consiliul Local al Comunei Plopi\, jude[ul S]laj;
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului comunei Plopi\ nr. 2331 din 18.06.2019 \i referatul nr.2332/ 18.06.2019 al
Compartimentului buget, finante, contabilitate, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Plopi\;
- "n baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finan[ele publice locale, precum \i pentru stabilirea unor m]suri financiare,
ale prevederilor art.49 (5) din Legea nr.273/2006 privind Finan[ele publice;
- V]zând prevederile art.36, alin.4, lit. @@a@@ din Legea 215/2001 privind administra[ia public] local], republicat], cu
modific]rile \i complet]rile ulterioare;
În temeiul art.45(1) din Legea 215/2001 privind administra[ia public] local], republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:

ART.1. Se aprob] utilizarea excedentului sursei E, în sum] de 20 812,18 lei, din care, pentru sec[iunea de func[ionare
sum] de 16 320 lei, iar pentru sec[iunea de dezvoltare suma de 4 500 lei.
ART.2.Se rectific] bugetul Consiliului local al comunei Plopi\, la sec[iunea de func[ionare pentru sursa E cu suma de
16,96 mii lei dup] cum urmeaz]:
I.La partea de venituri:
Cod 30.10.50 @@Alte venituri din proprietate @@cu suma de 0,64 mii lei.
Cod 40.10.15.01 @@Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli-SF@@, cu suma de 16,32 mii lei;
II.La partea de cheltuieli
La capitolul 65.10.03.02 @@Înv][]mânt primar@@ Titlul @@Bunuri \i servicii@@ cu suma de 16,96 mii lei.
ART.3.Se rectific] bugetul Consiliului local al comunei Plopi\, la sec[iunea de dezvoltare, pentru sursa E, cu suma de 4,50
mii lei dup] cum urmeaz]:
I.La partea de venituri:
Cod 40.10.15.02 @@Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli-SD@@, cu suma de 4,50 mii lei.
II.La partea de cheltuieli
La capitolul 65.10.03.02 @@Înv][]mânt primar@@ Titlul @@ Active nefinanciare@@ cu suma de 4,50 mii lei.
ART.4. Se aprob], conform Anexei nr. 1, parte integrant] din prezenta hot]râre, virarea creditelor în cadrul capitolului 84.02.
Art.5.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] primarul comunei \i contabilul Prim]riei comunei Plopi\;
Art.6. Prezenta hot]râre se comunic] la:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Administratia Jude[ean] a Finan[elor Publice Publice S]laj;
- Primarul comunei Plopi\;
- Dosar hot]râri;
- Contabilitatea comunei.

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Lup]u Dumitru

Contrasemneaz],
SECRETARUL COMUNEI,
Pop Ovidiu - Adrian

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLOPI|
HOT}RÂREA Nr.31
din 19 iunie 2019
privind aprobarea Actului de Punere în Valoare nr.1496236-SJ- 108 în vederea asigur]rii
lemnului de foc pentru unit][ile de înv][]mânt din comuna Plopi\ pentru sezonul de iarn] 2019-2020
Consiliul Local al Comunei Plopi\, jude[ul S]laj;

Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului comunei Plopi\ nr.2336 din 18.06.2019 \i avizul comisiei de specialitate din cadrul CL Plopis;
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- Referatul de specialitate, înregistrat sub nr.2337 din 18.06.2019 al administratorului public al comunei;
- Legea nr. 52/2003 privind transparen[a decizional] în administra[ia public] local];
- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informa[iile de interes public;
- Legea nr 46/2008 - Codul Silvic, republicat], cu modific]rile ulterioare;
- HG 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate public];
- Art. 36, alin. 5, litera @@b@@ \i art. 123 din Legea nr. 215/2001, republicat], privind administra[ia public] local];
În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea nr. 215/2001 republicat], privind administra[ia public] local],

HOT}R}|TE:

Art.1. Se aprob] Actul de Punere în Valoare nr.1496236-SJ- 108, prezentat 'n Anexa nr.1 la prezenta hot]râre.
Art.2. Din volumul brut de 185 mc, se asigur] lemn de foc, sezonul de iarn] 2019-2020 pentru unit][ile de înv][]mânt din
comuna Plopi\. Vârfurile rezultate ca urmare a efectu]rii opera[iunii de tras în ramp], nu se valorific], r]mânând în p]dure.
Art.3. Se împuternice\te domnul Criste Nicolae - primarul comunei Plopi\ pentru a semna contractul de prest]ri servicii
privind scosul în ramp] a materialului lemnos.
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] primarul comunei Plopi\.
Art. 5. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Primarul comunei Plopi\;
- OS Magura |imleu Silvaniei;
- Compartimentul financiar-contabil;
- Publicat pe site-ul prim]riei.

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Lup]u Dumitru

Contrasemneaz],
SECRETARUL COMUNEI,
Pop Ovidiu - Adrian

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLOPI|
HOT}RÂREA Nr.32
din 19 iunie 2019
privind aprobarea programului, activit][ilor \i cheltuielilor ocazionate de ac[iunea cultural] @@Festivalul
cire\elor@@, organizat] de Prim]ria Plopi\ prin Centrul de Informare \i Marketing Turistic Plopi\
Consiliul Local al Comunei Plopi\, jude[ul S]laj;

Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului comunei Plopi\ nr.2334 din 18.06.2019 \i referatul nr.2335/ 18.06.2019 al
Compartimentului buget, finan[e, contabilitate, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Plopis;
"n baza prevederilor:
- art.19(2) din Legea nr.273/2006 privind Finan[ele publice, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- art.36, alin.4 , lit. @@a@@ din Legea 215/2001 privind administra[ia public] local], republicat], cu modific]rile \i complet]rile
ulterioare;
- Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;
În temeiul art. 45 (1) din Legea nr.215/2001 a administra[iei publice locale, republicat], cu complet]rile \i modific]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:

Art.1. Se aprob] programul activit][ilor \i cheltuielile ocazionate de ac[iunea cultural] @@Festivalul cire\elor@@ edi[ia a
IVa, organizat] de Prim]ria Plopi\ prin Centrul de Informare \i Marketing Turistic Plopi\, conform Anexei 1, parte integrant]
din prezenta hot]râre.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] primarul comunei \i contabilul Prim]riei comunei Plopi\;
Art.3. Prezenta hotarare se comunic] la :
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Primarul comunei Plopi\;
- Dosar hot]râri;
- Contabilitatea comunei.

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Lup]u Dumitru
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Contrasemneaz],
SECRETARUL COMUNEI,
Pop Ovidiu - Adrian

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLOPI|
HOT}RÂRE Nr.33
din 19.06.2019
privind aprobarea valorii de investi[ie a proiectului \i a solicit]rii Scrisorii de garan[ie a
restituirii avansului din cadrul contractului de finan[are nr.C1920074X204263302757/19.07.2018
pentru proiectul @@CONSTRUIRE |I DOTARE CAS} PENTRU SERVICII FUNERARE CU
SPA{II TEHNICE AFERENTE PREMERGATOR CEREMONIEI FUNERARE "N
LOCALITATEA PLOPI|, COMUNA PLOPI|, JUDE{UL S}LAJ@@, proiect finan[at 'n cadrul
Programul Na[ional de Dezvoltare Rural] (PNDR) 2014-2020- M]sura 19.2 - @@SPRIJIN
PENTRU IMPLEMENTAREA AC{IUNILOR ÎN CADRUL STRATEGIEI DE
DEZVOLTARE LOCAL}@@, M]sura 5/6B @@Infrastructur] \i servicii de baz], patrimoniu local@@
'n cadrul Strategiei de Dezvoltare Local] implementat] de c]tre GAL @@Poata Transilvaniei@@
Consiliul Local al Comunei PLOPI|, jude[ul S]laj;
Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului comunei PLOPI| nr. 2342 din 18.06.2019 privind necesitatea adopt]rii prezentei hot]râri;
- Prevederile art. 4(5) din Contractul de finan[are nr. C1920074X204263302757/19.07.2018, pentru acordarea finan[]rii
nerambursabile 'n cadrul proiectului: @@CONSTRUIRE |I DOTARE CASA PENTRU SERVICII FUNERARE CU SPA{II
TEHNICE AFERENTE PREMERGATOR CEREMONIEI FUNERARE "N LOCALITATEA PLOPI|, COMUNA PLOPI|,
JUDE{UL S}LAJ@@, finan[at 'n cadrul Programului Na[ional de Dezvoltare Rural] (PNDR) 2014-2020- M]sura 19.2 - @@SPRIJIN
PENTRU IMPLEMENTAREA AC{IUNILOR ÎN CADRUL STRATEGIEI. DE DEZVOLTARE LOCAL}@@, M]sura 5/6B
@@Infrastructur] \i servicii de baz], patrimoniu local@@ 'n cadrul Strategiei de Dezvoltare Local] implementat] de c]tre GAL
@@Poata Transilvaniei@@, prin care Comuna PLOPI| se oblig], 'n vederea ob[inerii avansului prev]zut 'n contractul de finan[are,
s] depun] la CRFIR NV 6 Satu Mare o garan[ie financiar] care s] acopere valoarea avansului 'n procent de 100%, eliberat]
de c]tre o institu[ie financiar bancar] sau de c]tre un fond de garantare;
- Prevederile OUG nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european
de garantare agricola, Fondul european agricol de dezvoltare rurala \i Fondul european pentru pescuit \i a fondurilor alocate
de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeana \i a fondurilor
alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare \i gestionare a datelor necesare desfasurarii politicii comune
'n domeniul pescuitului \i a programului de control, inspec[ie \i supraveghere 'n domeniul pescuitului \i pentru modificarea
art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorb[iei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare
rurala, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricola, prin preluarea riscului de creditare de c]tre
fondurile de garantare, modificata \i completata prin OUG 68/2004;
- Prevederile OUG nr.79/2009 privind reglementarea unor m]suri pentru stimularea absorb[iei fondurilor alocate prin
Programul Na[ional de Dezvoltare Rural] pentru renovarea \i dezvoltarea spa[iului rural prin cre\terea calit][ii vie[ii \i
diversific]rii economiei în zonele rurale, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- Prevederile HG 1262/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonan[ei de urgen[] a Guvernului nr. 79/
2009 privind reglementarea unor m]suri pentru stimularea absorb[iei fondurilor alocate prin Programul Na[ional de Dezvoltare
Rurala pentru renovarea \i dezvoltarea spa[iului rural prin cre\terea calitatii vie[ii \i diversific]rii economiei în zonele rurale de
concesiune de lucr]ri publice \i a contractelor de concesiune de servicii, aprobat] cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- Prevederile Ordinul Ministerului Agriculturii \i Dezvolt]rii Rurale nr. 65/2019 privind aprobarea nivelului comisioanelor
de garantare pentru anul 2019;
- Art. 36, alin. 2, litera @@b@@ din Legea nr. 215/2001 privind administra[ia public] local], republicat], cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare;
În temeiul art. 45, alin. 2 litera @@b@@ \i art. 115 litera @@b@@ din legea nr. 215/2001 privind administra[ia public] local],
republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:
Art.1. Se aprob] valoarea de investi[ie a proiectului @@CONSTRUIRE |I DOTARE CAS} PENTRU SERVICII FUNERARE
CU SPA{II TEHNICE AFERENTE PREMERGATOR CEREMONIEI FUNERARE "N LOCALITATEA PLOPI|, COMUNA
PLOPI|, JUDE{UL S}LAJ@@, finan[at 'n baza Contractul de finan[are nr. C1920074X204263302757/19.07.2018, 'n sum]
total] de 685.009,13 lei, din care valoarea eligibil] de 232.925,00 lei \i valoare neeligibil] de 452.084,13 lei, potrivit
Anexei III - Buget Indicativ, la contractul de finan[are C1920074X204263302757/19.07.2018.
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Art.2. Se aprob] solicitarea de c]tre Comuna PLOPI| a Scrisorii de garan[ie a restituirii avansului c]tre Fondul de
Garantare a Creditului Rural - IFN SA sau Fondul Na[ional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici \i Mijlocii S.A.
- IFN, în valoare de 116.462,50 lei, reprezentând 100% din valoarea avansului prev]zut 'n contractul de finan[are de
116.462,50 lei, cu o perioad] de valabilitate de 25 de luni, 'n vederea ob[inerii avansului din Contractul de finan[are nr.
116.462,50, pentru acordarea finan[]rii nerambursabile 'n cadrul proiectului: @@CONSTRUIRE |I DOTARE CAS} PENTRU
SERVICII FUNERARE CU SPA{II TEHNICE AFERENTE PREMERG}TOR CEREMONIEI FUNERARE ÎN LOCALITATEA
PLOPI|, COMUNA PLOPI|, JUDE{UL S}LAJ@@.
Art.3. Se aprob] efectuarea pl]tii comisionului de garantare c]tre Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN SA sau
Fondul Na[ional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici \i Mijlocii S.A. - IFN, 'n suma de 1.455,78 lei, calculat \i
pl]tit 'n concordan[] cu prevederile art. 7, lit. (b) din HG 1262/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Ordonan[ei de urgen[] a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor m]suri pentru stimularea absorb[iei fondurilor
alocate prin Programul Na[ional de Dezvoltare Rural] pentru renovarea \i dezvoltarea spa[iului rural prin cre\terea calit][ii
vie[ii \i diversific]rii economiei în zonele rurale, aprobat] cu modific]rile \i complet]rile ulterioare, 'n vederea ob[ineri
Scrisorii de garan[ie a restituirii avansului prev]zut 'n Contractul de finan[are nr. C1920074X204263302757/19.07.2018,
pentru acordarea finan[]rii nerambursabile 'n cadrul proiectului: @@CONSTRUIRE |I DOTARE CAS} PENTRU SERVICII
FUNERARE CU SPA{II TEHNICE AFERENTE PREMERG}TOR CEREMONIEI FUNERARE ÎN LOCALITATEA PLOPI|,
COMUNA PLOPI|, JUDE{UL S}LAJ@@.
Art.4. Se împuternice\te domnul Criste Nicolae, Primarul Comunei PLOPI| s] semneze 'n numele \i pe seama Comunei
PLOPI|, toata documenta[ia, inclusiv Scrisoarea de solicitare a scrisorii de garan[ie \i Acordul de garantare, pe care Comuna
PLOPI| trebuie s] le prezinte la Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN SA sau Fondul Na[ional de Garantare a
Creditelor pentru Întreprinderi Mici \i Mijlocii S.A. - IFN, 'n vederea ob[inerii scrisorii de garan[ie a restituirii avansului.
Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se 'ns]rcineaz] primarul comunei PLOPI|, domnul Criste Nicolae.
Art.6. Hot]rârea se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN SA sau Fondul Na[ional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici
\i Mijlocii S.A. - IFN;
- Compartimentul financiar contabil;
- Primarul comunei PLOPI|;
- Afi\at la sediul prim]riei.

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Lup]u Dumitru

Contrasemneaz],
SECRETARUL COMUNEI,
Pop Ovidiu - Adrian

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI |}RM}|AG
HOT}RÂREA Nr.68
din 19 iunie 2019
privind încheierea unui Contract de asociere între comuna |]rm]\ag \i Composesoratul
P]dure P]\une Urberial] |]rm]\ag, în vederea întocmirii Amenajamentului Silvic
Consiliul Local al Comunei |]rm]\ag, jude[ul S]laj;
Având în vedere
- Raportul Compartimentului Registrul Agricol \i Fond Funciar înregistrat sub nr. 3740 /12 iunie 2019 pentru aprobarea
Contractului de asociere între comuna |rm]\ag \i Composesoratul P]dure P]\une Urberial] |]rm]\ag în vederea întocmirii
Amenajamentului Silvic;
- Expunerea de motive a primarului cu nr. 3741/12 iunie 2019 prin care se propune spre aprobare încheierea unui contract
de asociere între comuna |]rm]\ag \i Composesoratul P]dure P]\une Urberial] |]rm]\ag în vederea întocmirii
Amenajamentului Silvic;
- Avizul comisiilor de specialitate al consilului local nr.3907/19 iunie 2019;
În conformitate cu temeiurile juridice, respectiv prevederile:
- prevederile art. 36, alin.2 lit.e ,alin. (7) lit.a din Legea nr. 215/2001 privind administra[ia public] local], republicat], cu
modific]rile \i complet]rile ulterioare;
- Legea nr. 26 din 24 aprilie 1996 - Codul silvic;
- Ordin nr. 264 din 26 martie 1999 pentru aprobarea Normelor tehnice silvice privind gospod]rirea vegeta[iei forestiere de
pe terenurile din afara fondului forestier na[ional;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administra[ia public]
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local], republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare, adopt] prezenta,

HOT}RÂRE:
Art.1. Consiliul Local al Comunei |]rm]\ag aprob] asocierea comunei |]rm]\ag cu Composesoratul P]dure P]\une
Urberial] |]rm]\ag în vederea întocmirii Amenajamentului Silvic.
Art.2. Consiliul Local al Comunei |]rm]\ag aprob] contractul de asociere între comuna |]rm]\ag \i Composesoratul
P]dure P]\une Urberial] |]rm]\ag conform Anexei nr.1, parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art.3. Se împuterniceste Primarul comunei |]rm]\ag s] semneze contractul de asociere cu Composesoratul P]dure P]\une
Urberial] |]rm]\ag.
Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] Compartimentul Registrul Agricol \i Fond Funciar.
Art. 5. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Institu[iei Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Primarului comunei |]rm]\ag;
- Compartimentul Registrul Agricol \i Fond Funciar;
- Dosar \edin[];
- Dosar hot]râri.
- site www. sarmasag.ro;
- Dosar \edin[];
- Dosar hot]râri.

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Szekely Csaba

Contrasemneaz],
SECRETARUL COMUNEI,
Oroian Rodica-Angela

CONTRACT DE ASOCIERE
Nr. ________ din __________

Anex]
la Hot]r`rea nr.68
din 19 iunie 2019

În temeiul prevederilor:
- prevederile art. 36, alin.2 lit.e ,alin. (7) lit.a din Legea nr. 215/2001 privind administra[ia public] local], republicat] cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare;
- Legea nr.26 din 24 aprilie 1996 - Codul silvic;
- Ordin nr.264 din 26 martie 1999 pentru aprobarea Normelor tehnice silvice privind gospod]rirea vegeta[iei forestiere de pe terenurile din
afara fondului forestier na[ional;
Art.1. P}R{ILE
1.1. COMUNA |}RM}|AG - cu sediul în localitatea |]rm]\ag, Str. Teilor nr. 34, jude[ul S]laj, cod fiscal 4291972, reprezentat] de primarul
comunei, domnul DOMBI ATTILA JANOS, cu domiciliul în comuna |]rm]\ag, str.Teilor,nr.139, jude[ul S]laj,posesor al CI.Seria SX nr.459800,
eliberat] de SPCLEP |]rm]\ag la data de 29.01.2019.
\i
1.2. COMPOSESORATUL P}DURE-P}|UNE URBERIAL} |}RM}|AG, cu sediul în comuna |]rm]\ag, Str. Teilor,nr. 35, jude[ul S]laj,
cod fiscal 15158182, reprezentat de pre\edintele composesoratului, domnul KERESZTES ATTILA cu domiciliul în comuna |]rm]\ag,str.Pie[ii,
nr.2A,jude[ul S]laj posesor al CI.Seria SX,nr.289218,eliberat] de SPCLEP |]rm]\ag la data de 12.04.2012, au convenit urm]toarele:
Art.2 . SCOPUL CONTRACTULUI DE ASOCIERE
2.1. Prin semnarea prezentului contract de asociere, p]r[ile î\i exprim] acordul de colaborare în vederea contract]rii cu o firm] specializat] a
lucr]rii de elaborare în comun a Amenajamentului Silvic pentru suprafa[a total] de 217,76 ha teren cu vegeta[ie forestier], situat] în extravilanul
comunei |]rm]\ag, jude[ul S]laj.
2.2 Toate cheltuielile referitoare la realizarea scopului prezentului contract vor fi suportate proportional cu suprafa[a de teren cu vegeta[ie
forestier] adus] de fiecare asociat în parte în viitorulu Amenajament Silvic.
Art.3. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ASOCIERE
3.1. Obiectul prezentului protocol de colaborare îl constituie elaborarea în comun a Amenajamentului Silvic privind gospod]rirea în urm]torii
10(zece) ani a terenurilor cu vegeta[ie forestier] proprietatea celor doi asocia[i.
3.2.Prin asociere, p]durile, precum \i exploatarea acestora r]mân în proprietatea asocia[ilor, doar elaborarea Amenajamentului Silvic fiind comun].
3.3.Composesoratul P]dure P]\une Urberial] |]rm]\ag aduce în asociere suprafa[a total] de 169,76 ha teren cu vegeta[ie forestier], situate în
extravilanul comunei |]rm]\ag, jude[ul S]laj dobândit] în baza Titlului de proprietate nr.16/46 eliberat la data de 7.08.2002 - cod 142881 precum
\i Procesul Verbal de punere în posesie nr.25 întocmit la data de 22.04.2002.
3.4.Comuna |]rm]\ag aduce în asociere suprafa[a total] de 48 ha teren cu vegeta[ie forestier], situate în extravilanul comunei |]rm]\ag,
jude[ul S]laj, dobândit] în baza Titlului de proprietate nr. 31 eliberfat la data de 22.04.2002, cod 140401.
Art.4. PRINCIPIILE DE BUN} PRACTIC} ALE CONTRACTULUI
4.1 P]r[ile trebuie s] se consulte în mod regulat \i s] se informeze asupra tuturor aspectelor privind activitatea ce face obiectul Contractului de
asociere.
4.2 Partenerii trebuie s] desf]\oare activit][ile cu respectarea standardelor profesionale \i de etic], profesionalism, eficien[], vigilen[] în
conformitate cu cele mai bune practici în domeniul vizat.
Art. 5. DURATA CONTRACTULUI
5.1 P]r[ile se oblig] s] deruleze prezentul Contract de asociere pe perioada elabor]rii Amenajamentului Silvic pân] la finalizarea acestuia, cu
posibilitatea prelungirii, cu acordul comun al p]r[ilor.
5.2 Contractul de asociere intr] în vigoare la data semn]rii acestuia de ambele p]r[i.
Art.6. ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE ASOCIERE
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6.1 Prezentul parteneriat înceteaz] în urm]toarele situa[ii:
a) la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat;
b) în situa[ia în care unul dintre p]r[i nu-\i respect] obliga[iile asumate în prezentul contract.
Art.7. NOTIFIC}RI
7.1 Orice modificare între parteneri în leg]tur] cu prezentul acord se va face în scris.
7.2 Orice document scris trebuie înregistrat atât la transmitere, cât \i la primire.
Art.8. LEGEA APLICABIL}
8.1.Prezentului Contract de asociere i se aplic] \i va fi interpretat în conformitate cu legisla[ia româneasc].
Art.9. AMENDAMENTUL LA PROTOCOLUL DE COLABORARE
9.1 Pe durata prezentului Contract, p]r[ile vor avea dreptul s] convin] în scris asupra modific]rii anumitor clauze, prin act adi[ional, oricând
interesele lor cer acest lucru.
ART. 10. LITIGII
10.1 Orice disput] care poate lua na\tere din sau în leg]tur] cu prezentul Contract va fi solu[ionat] pe calea negocierilor între p]r[i, iar în situa[ia
în care ace\tia nu ajung la nici un acord privind solu[ionarea acestei dispute, acesta va fi solu[ionat] de instan[ele competente.
Art.11. DISPOZI{II FINALE
11.1 P]r[ile garanteaz] c] reprezentan[ii numi[i ale c]ror semn]turi apar mai jos au fost investi[i cu toate puterile legale de a semna \i executa
prezentul Contract de asociere.
11.2.Asocia[ii de comun accord au convenit ca asocierea s] fie reprezentat] atât de Composesoratul P]dure P]\une Urberial] |]rm]\ag, cât \i
de Comuna |]rm]\ag, ambii prin reprezentan[ii lor legali, care vor încheia \i contractual de servicii pentru elaborarea Amenajamnetului Silvic
pentru suprafa[a de 217,76 ha teren cu vegeta[ie forestier].
Prezentul Contract de asociere a fost întocmit \i semnat ast]zi, _________________, în _________ exemplare originale, câte unul pentru
fiecare parte, toate având aceea\i valoare legal].
COMUNA |]rm]\ag
Primar,
Dombi Attila Janos

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI |}RM}|AG

COMPOSESORATUL P}DURE P}|UNE
URBERIAL} |]rm]\ag
Pre\edinte,
Keresztes Attila

HOT}RÂREA Nr.75
din 10 iulie 2019
pentru actualizarea Planului de analiz] \i acoperire a riscurilor al comunei |]rm]\ag
Consiliul Local al Comunei S}RM}|AG, jude[ul S}LAJ;

Având în vedere:
- Raportul de specialitate al \efului SVSU cu nr.4208/2 iulie 2019 privind actualizarea Planul de analiz] \i acoperire a
riscurilor al comunei |]rm]\ag;
- Expunerea de motive a primarului comunei |]rm]\ag nr.4209/2 iulie 2019;
- Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului local nr.4361/10 iulie 2019;
În conformitate cu temeiurile juridice, respectiv prevederile:
- art.129(2) \i alin.(14) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
- art.10 lit.d din Legea nr.481/2004, privind protec[ia civil], modificat] \i completat] prin Ordonan[a de urgen[] a
Guvernului nr. 70/2009;
- Ordinului nr.132/2007, pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiz] \i acoperire a riscurilor \i a
Structurii-cadru a Planului de analiz] \i acoperire a riscurilor;
În temeiul art.129(1), ale art.196(1)lit.@@a@@din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, adopt] prezenta,

HOT}RÂRE:

Art.1. Consiliul Local al Comunei |]rm]\ag aprob] actualizarea Planului de analiz] \i acoperire a riscurilor al comunei
|]rm]\ag, conform Anexei nr.1, parte integrant] din prezenta hot]râre.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] primarul comunei \i Serviciul Voluntar pentru
Situa[ii de Urgen[] |]rm]\ag.
Art.3. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- ISU S}LAJ;
- Primarul comunei; SVSU |]rm]\ag;
- Site-ul comunei:www.sarmasag.ro;
- Dosar hot]râri; dosar \edin[].

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Szekely Csaba
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Contrasemneaz],
SECRETARUL COMUNEI,
Oroian Rodica-Angela

PLANUL DE ANALIZ} |I ACOPERIRE A RISCURILOR
COMUNA |}RM}|AG
JUDE{UL S}LAJ
2019

Anex]
la Hot]r`rea nr.75
din 10 iulie 2019

CAP.I. CARACTERISTICI GENERALE
Sec[iunea 1.Amplasare geografic] \i relief
Suprafata total] a comunei este de 6216 ha .
Comuna S]rm]\ag este compus] din \apte localit][i :
- |]rma\ag;
- Ili\ua;
- Lompirt;
- Moiad;
- Poiana-M]gura;
- {]rmure.
Fa[] de re\edin[a de comun], localit][ile apar[in]toare sunt situate la distan[e cuprinse între 3-8 km, fiind legate între ele
prin drumuri jude[ene \i drumuri comunale.
Pozi[ia comunei \i a satelor apar[in]toare este destul de favorabil] datorit] faptului c] în apropierea acestora trec dou]
cursuri de ap] CRASNA \i VALEA ZAL}ULUI. Aceste cursuri de ap] favorizând a\ezarea oamenilor în aceast] parte. Numai
satul Ili\ua este lipsit de un curs de ap] mai mare.
Pe raza comunei domin] în general dealuri joase, apar[inând de Piemonturile vestice. Atitudinea variaz] între 160 - 380
m. Localitatea S]rm]\ag face parte din Bazinul Crasna, fiind situate de-a lungul v]ii Crasnei \i V]i Zal]ului.
Din punct de vedere geologic este cunoscut mai ales dup] începutul exploat]rii lignitului în mod intens.
Sec[iunea 2. Caracteristici climatice
Clima în raza comunei este temperat], moderat], putem spune c] domin] clima Europei centrale, din care cauz] avem un
climat foarte variat. Temperatura maxim] a verii nu dep]\e\te 35 grade C, media luni iulie fiind de 27 grade C, iarna nu
coboar] foarte tare, media fiind de 3 grada C. Lunile mai ploioase sunt: mai, iunie, iulie \i noiembrie cu precipita[ii destul de
mari care produc de multe ori inunda[ii în partea mai joas] a localit][ii.
Solurile comunei sunt diferite, în general este soiul brun de p]dure. În Valea Crasnei s-a format a\a numitul sol aluvial,
care solicit] multe îngr]\]minte chimice.
Flora \i fauna comunei S]rm]\ag a fost studiat] în am]nun[ime pân] acum. Un studiu vechi arat] c] exist] un num]r de
360 specii de plante.
Sec[iunea 3. Re[ea hidrografic]
Comuna |]rm]\ag este str]b]tut] de Valea Zal]ului care în prezent este dezafectat] întrucât s-a schimbat cursul acesteia.De
asemenea comuna este str]b]tut] de râul Crasna.
În urma excav]rilor efectuate de E.M S]laj pentru realizarea Carierei de extrac[ie a lignitului de la suprafa[] s-a format
balt] pe o suprafa[] de aproximativ 5 ha teren \i cu o adâncime de 28 m.
Sec[iunea 4. Popula[ie
Popula[ia total] a comunei este de 6621 locuitori, iar pe localit][i se prezint] dup] cum urmeaz]:
- |]rm]\ag - 4734; Lompirt - 925; Ili\ua - 759; Moiad - 199; Poiana-M]gurii - 3; {]rmure - 1 locuitor.
Popula[ia activ] este de 3380 persoane .
Evolu[ia indicatorilor demografici pe anul 2018: n]scu[i - 73 copii; deceda[i - 43 persoane.
Num]rul \omerilor existen[i la nivelul comunei este de 120 persoane.
Num]rul familiilor îndrept][ite s] primeasc] ajutor social 22 .
Num]rul familiilor care beneficiez] de aloca[ie pentru sus[inerea familiei este de 110, iar num]rul persoanelor cu handicap
luate în eviden[] din comun] este 370, dintre care 23 persoane cu handicap grav, care necesit] îngrijire permanent] prin
asisten[i personali \i 52 de persoane care necesit] indemniza[ie de înso[itor.
La nivelul comunei exist] un proces destul de mare de migrare a popula[iei: pleac] anual un num]r de 40 de persoane \i
vin, se stabilesc în comun] un num]r de 21 persoane.
Sec[iunea 5. C]i de transport
În comuna |]rm]\ag lungimea total] a str]zilor este de 26 km, din care 22 km sunt drumuri modernizate.
Pentru localitatea |]rm]\ag \i pentru întreaga comun] sunt avantajoase cele dou] c]i ferate care asigur] o circula[ie
intens] spre Carei-|imleu-Silvaniei -Zal]u, pe o lungime de 17, 1 km.
Localitatea |]rm]\ag este str]b]tut] de drumul european E81 care este modernizat. De asemenea este în curs de realizare
un pasaj denivelat pe drumul european E81.
Comuna |]rm]\ag este compus] din \apte localit][i care sunt situate fa[] de localitatea de re\edin[] la o distan[] cuprins]
între 3 km si 8 km.
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Cele mai apropiate ora\e de comuna noastr] sunt: Zal]u 28 km; |imleu-Silvaniei 18 km; Carei 65 km.
În comuna |]rm]\ag exist] dou] centrale telefonic] Telecom \i RCS&RDS cu un num]r de 1240 abona[i, care pe
localit][i se prezint] astfel:
- |]rm]\ag + Moiad - 935 abona[i
- Lompirt + Ili\ua - 305 abona[i.
Sec[iunea 6. Dezvoltare economic]
Odat] cu disponibiliz]rile tot mai masive din minerit o importan[] deosebit] s-a acordat agriculturii \i cre\terii animalelor. Astfel:
- suprafa[a agricol] total] este de 4404 ha, din care:
- teren arabil - 2975 ha, vii - 183 ha; livezi - 205 ha;
- p]\uni - 836 ha; fâne[e - 205 ha;
- suprafa[] total] teren neagricol este de 1812 ha, din care:
- p]duri - 922 ha; ape - 52 ha; drumuri - 129 ha;
- cur[i \i construc[ii - 307 ha; teren neproductiv - 402 ha.
Pe raza comunei exist] o singur] asocia[ie agricol] @@Petofi@@ cu o suprafa[] total] 0.30 ha constituit] legal. În satele apar[in]toare
comunei: Lompirt \i Ili\ua nu s-au înfiin[at asocia[ii agricole, terenurile fiind lucrate individual de c]tre fiecare proprietar.
Dup] aplicarea prevederilor legii fondului funciar la dispozi[ia prim]riei nu au r]mas terenuri neocupate. Pentru concesiune
sau închiriere exist] suprafe[e de teren în cartierul Minier.
Cl]diri disponibile pentru a primii întreprinz]tori sunt, dar acestea trebuie renovate. De asemenea sunt agen[i economici
pe raza comunei care dispun de spa[ii \i cl]diri care nu sunt folosite, acestea fiind de asemenea disponibile.
Serviciile bancare la nivelul comunei sunt asigurate de :
- COOPERATIVA DE CREDIT |]rm]\ag, cu sediul în localitatea |]rm]\ag Str. Teilor Nr.12/a TEL.0260/ 655.519.
- CEC Bank |]rm]\ag, cu sediul în localitatea |]rm]\ag, Str. Crizantemelor Nr.8/A TEL. 0260/656.503.
Num]rul comercian[ilor economici pe raza comunei este mare, care pe domenii de activitate se prezint] astfel:
a) Activit][i de tip industrial:
- SC EUROPAN SRL - panifica[ie
- SC EBE &CO SRL - hidroizola[ii
- SC A&M IMPEX SRL - asamblat figurine
- SC KADARKA - îmbuteliere b]uturi nealcoolice.
- SC HYDROPROOF SRL - hidroizola[ii.
b) Activit][i agricole \i zootehnie:
- Asocia[ia Agricol] PETOFI
- SC AGROHORTICOLA
- SC OVINEX
- SC SERALEX
c) Activit][i de transport:
- Sta[ia CFR |]rm]\ag
- Agen[i economici de tip privat:
- Unit][i comerciale - 30
- unit][i de alimenta[ie public] - 19
- unit][i de prest]ri servicii - 21
Comuna |]rm]\ag a fost cunoscut] în [ar] ca fiind unul din cel mai importante centre industriale în ceea ce prive\te
extrac[ia de c]rbune din partea de nord-vest a Transilvaniei. Lignitul s-a format din depuneri, iar din studii mai vechi se \tie
c] exist] un num]r de 28 de straturi de c]rbune.
Sec[iunea 7. Infrastructuri locale
Institu[ii publice \i servicii:
- Prim]ria comunei
- Sec[ia rural] nr.8 de poli[ie
- Postul de poli[ie
- Liceul Technologic Nr.1 |]rm]\ag
Prim]ria comunei |]rm]\ag a încheiat rela[ii de colaborare cu dou] localit][i din Ungaria: SOLTVADKERT \i
NAGYHALASZ. De asemenea, pe raza comunei func[ioneaz] un num]r de dou] firme româno-maghiare. În comun] exist]:
- trei cabinete a medicilor de familie, cu un num]r de 7 cadre medicale;
- trei Cabinete Stomatologice;
- un Centru de permanen[] care asigur] cazurile de urgen[] pentru comunele învecinate;
- un Dispensar veterinar;
- trei Farmacii umane care func[ioneaz];
- trei Farmacii Veterinare.
Sec[iunea 8. Specific local
În comuna |]rm]\ag majoritatea locuitorilor au fost angaja[i la Exploatarea Minier] S]laj- |]rm]\ag, asigurându-le un
trai decent, iar din anul 2004 s-au f]cut masive disponibiliz]ri crescând num]rul \omerilor.
Comuna |]rm]\ag fiind declarat] zon] defavorizat], num]rul investitorilor a crescut 'n ultimii ani, astfel s-au creat noi
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locuri de munc] mai ales în domeniul panifica[iei, prelucrarea lemnului \i confec[ii, unde majoritatea muncitorilor sunt
femei. S-a constatat c] exist] în rândul tinerilor un interes tot mai mare pentru agricultur] \i zootehnie.
Num]rul total de gospod]rii 'n comun] pe localit][i se prezint] astfel:
- |]rm]\ag -1859 gospod]rii; Ili\ua - 391 gospod]rii;
- Lompirt - 437 gospod]rii; Moiad - 109 gospod]rii;
- Poiana-M]gurii - 2 gospod]rii; {]rmure - 0 gospod]rii.
De asemenea în comuna |]rm]\ag exist] un Cartier Minier unde exist] un num]r de 469 apartamente. Acest cartier are
re[ea de ap] pe lungime de 4 km, precum si re[ea de canalizare pe o lungime de 2 km.
În anul 2005 s-a finalizat lucrarea de Alimentare cu ap] a localit][ii |]rm]\ag, fiind conecta[i la re[ea un num]r de 325
gospod]rii, iar lucrarea Sta[ia de epurare \i canal colector |]rm]\ag a fost finalizat] în anul 2006.
În anul 2017 s-a finalizat proiectul de Alimentare cu ap] \i canalizare în localit][ile Lompirt \i Ili\ua.
În comun] exist] un num]r foarte mare de automobile, precum \i tractoare, combine, autocamioane.
Colectarea de\eurilor 'n comun] se face pe prin prestare serviciu pe baz] de contract 'ncheiat 'ntre Prim]ria Comunei
|]rm]\ag \i SC INSTAL ROS SRL din Satu Mare.
CAP.II. ANALIZA RISCURILOR GENERATOARE DE SITUA{II DE URGEN{}
Sec[iunea 1. Analiza riscurilor naturale
a) INUNDA{II
În comuna |]rm]\ag sunt posibile inunda[ii prin rev]rsarea râurilor Zal]u \i Crasna.
Prin rev]rsarea râului Zal]u sunt în pericol de inundare un num]r de 80 gospod]rii, un num]r de 7 (\apte) obiective socialeconomice, o suprafa[] de 600 ha teren agricol, 2,5 km de drumuri, 2 (dou]) poduri \i 2 (dou]) pode[e.Timpul de prorogare a
undei de viitur], respectiv timpul de concentrare a precipita[iilor periculoase de la postul pluvo-avertizor situat în localitatea
Borla este de cca.3 -4 ore.Lucr]rile hidrotehnice de ap]rare existente pe acest curs de ap] constau în 8,0 km diguri, eroziuni mal
pe o lungime de 2685 ml.Pragurile critice la precipita[ii sunt de 25 l/mp. într-o or] sau mai pu[in de o or].Fazele de ap]rare la
diguri constau în 15 l/mp. în 3 ore sau mai pu[in de 3 ore sau 15 l/mp. în urm]toarele 3 ore dup] transmiterea avertiz]rilor.
Prin rev]rsarea râului Crasna este în pericol de inundare o suprafa[] de 700 ha teren agricol.Timpul de prorogare a undei
de viitur], respectiv timpul de concentrare a precipita[iilor periculoase de la postul pluvo-avertizor situat în localitatea Borla
este de cca.8 -10 ore.Lucr]rile hidrotehnice de ap]rare existente pe acest curs de ap] constau în 7,9 km diguri, eroziuni mal pe
o lungime de 35 ml.Pragurile critice la precipita[ii sunt de 25 l/mp. într-o or] sau mai pu[in de o or].Fazele de ap]rare la diguri
constau în 15 l/mp. în 3 ore sau mai pu[in de 3 ore sau 15 l/mp. în urm]toarele 3 ore dup] transmiterea avertiz]rilor.
Ca \i risc natural în comuna |]rm]\ag putem aminti toren[ii \i scurgerile de pe versan[i.În urma acestora pot fi inundate
un num]r de 44 gospod]rii, 2(dou]) obiective sociale, teren agricol în suprafa[] de 300 ml.
b) INCENDII. În comuna |]rm]\ag pot fi luate ca \i riscuri naturale incendiile, atât la gospod]riile popula[iei, cât \i
incendiile de p]dure.La incendiile de p]dure poate fi afectat] o suprafa[] de 1500 ha deoarece în imediata apropiere a p]durii
se afl] terenuri agricole proprietate particular].
De asemenea exist] posibilitatea producerii incendiilor la terenurile agricole mai ales în perioada de var] când proprietarii
de teren dau foc resturilor dup] recoltarea p]ioaselor.
Incendiul ca \i risc natural poate fi posibil la sta[ia PECO din localitatea |]rm]\ag.
c) ALUNEC}RI DE TEREN. În urma ploilor abundente \i a scurgerilor de pe versan[i din anii trecu[i, alunec]rile de
teren pot fi considerate ca fiind un risc natural pe raza comunei. În urma acestor fenomene au fost afectate \i sunt posibil a fi
afectate un num]r de 161 gospod]rii, o suprafa[] de 150 ha teren agricol precum \i o suprafa[] de 130 ha vie, un num]r de
2(dou]) obiective social-economice afectate , drumuri vicinale pe o lungime de aproximativ 10 km,\an[uri de gard] \i rigole
pe o lungime de 8 km.
Sec[iunea 2. Analiza riscurilor tehnologice.
a) Riscuri de transport \i depozitare produse periculoase
1.Transport rutier. Comuna |]rm]\ag este str]b]tut] pe o lungime de 7 km pe care se transport] zilnic materiale periculoase
existând asftel posibilitatea riscurilor de accidente.Pe raza comunei noastre pân] la aceast] dat] nu au avut loc asemenea evenimente.
2.Transport rutier.Sta[ia CFR |]rm]\ag este nod de cale ferat], comuna |]rm]\ag este str]b]tut] pe o lungime de 17,1 km
de calea ferat] care asigur] o circula[ie intes] spre Carei - |imleu Silvaniei - Zal]u.
Accidentele posibile pe calea ferat] sunt accidente chimice \i se pot produce la vagoane cisterne, containere sau alte tipuri de
ambalaje în momentul distrugerii acestora din diferite cauze, cum ar fi: tampon]ri violente, defec[iuni tehnice, deraieri, diversiuni,etc.
Pentru evitarea acestor accidente mijloacele de transport trebuie s] fie marcate cu etichete \i indicatoare de avertizare.
Pe raza comunei noastre pân] la aceast] dat] nu au avut loc asemenea evenimente.
Sec[iunea 3. Analiza riscurilor biologice.
În comuna |]rm]\ag exist] posibilitatea de izbucnire a unor epidemii întrucât exist] re[ea de ap] potabil] la care sunt
racordate un num]r de 420 gospod]rii, precum \i re[ea de canalizare la care sunt racordate un num]r de 1800 gospod]rii.
Num]rul total de gospod]rii din comun] care sunt racordate la ap] potabil] sunt 2800 din care 2380 de gospod]rii sunt
care au re[ea proprie de alimentar] cu ap], respectiv din fântâni.
În anul 1998 în localitatea |]rm]\ag Cartierul Minier a avut loc o epidemie de dizenterie care a izbucnit dintr-o gre\eal]
de exploatare a lignitului care a provocat spargerea conductelor din re[eaua de ap] \i re[eaua de canalizare. În urma acestui
accident resturile din re[eaua de canalizare s-a scurs în re[eaua de ap] potabil].
Astfel de epidemii pot izbucni oricând întrucât sunt fântâni forate de persoane particulare, iar apa din acestea prezint]
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pericol de îmboln]vire pentru persoanele care folosesc aceast] ap].
Sec[iunea 4. Analiza riscurilor de incendiu.
În comuna |]rm]\ag pot fi luate ca \i riscuri naturale incendiile, atât la gospod]riile popula[iei, cât \i incendiile de
p]dure.La incendiile de p]dure poate fi afectat] o suprafa[] de 1500 ha, deoarece în imediata apropiere a p]durii se afl]
terenuri agricole proprietate particular].
De asemenea exist] posibilitatea producerii incendiilor la terenurile agricole mai ales în perioada de var] când proprietarii
de teren dau foc resturilor dup] recoltarea p]ioaselor.
Incendiul ca \i risc natural poate fi posibil la sta[ia PECO din localitatea |]rm]\ag.
Sec[iunea 5. Analiza riscurilor sociale
În comuna |]rm]\ag func[ioneaz] o pia[] agroalimentar], precum \i un târg de animale care constituie surse poten[iale de
risc social întrucât este efluen[] mare de persoane \i animale în ziua de târg.
CAP.III. ACOPERIREA RISCURILOR
Sec[iunea 1. Concep[ia desf]\ur]rii ac[iunilor de protec[ie - interven[ie
Elaborarea concep[iei de desf]\urare a ac[iunilor de protec[ie-interven[ie const] în stabilirea etapelor \i fazelor de interven[ie,
în func[ie de evolu[ia probabil] a situa[iilor de urgen[], definirea obiectivelor, crearea de scenarii pe baza ac[iunilor de dezvoltare,
a premiselor referitoare la condi[iile viitoare (completarea alternativelor fa[] de obiectivele urm]rite, identificarea \i alegerea
alternativei de ac[iune optime \i care recomand] planul de ac[iune ce urmeaz] s] fie aplicat), selectarea cursului optim de ac[iune
\i stabilirea dispozitivului de interven[ie, luarea deciziei \i precizarea/transmiterea acesteia la structurile proprii \i cele de cooperare.
Evitarea manifest]rii riscurilor, reducerea frecven[ei de producere ori limitarea consecin[elor acestora se realizeaz] prin
urm]toarele ac[iuni:
a) monitorizarea permanent] a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici etc. \i transmiterea datelor la autorit][ile
competente;
b) activit][i preventive ale autorit][ilor, pe domenii de competen[];
c) informarea popula[iei asupra pericolelor specifice unit][ii administrativ-teritoriale \i asupra comportamentului de
adoptat în cazul manifest]rii unui pericol;
d) exerci[ii \i aplica[ii.
Activit][ile preventive planificate, organizate \i desf]\urate în scopul acoperirii riscurilor sunt:
a) controale \i inspec[ii de prevenire;
b) avizare/autorizare de securitate la incendiu \i protec[ie civil];
c) acordul;
d) asisten[a tehnic] de specialitate;
e) informarea preventiv];
f) preg]tirea popula[iei;
g) constatarea \i sanc[ionarea înc]lc]rilor prevederilor legale;
h) alte forme.
Planurile de interven[ie cuprind informa[ii referitoare la:
a) categoriile de servicii de salvare/interven[ie în caz de urgen[] \i amplasarea unit][ilor operative;
b) încadrarea \i mijloacele de interven[ie \i protec[ie a personalului/popula[iei pentru fiecare tip de risc, pe categorii de
for[e \i mijloace, cum sunt: autospeciale de lucru cu ap], servan[i pompieri, salvatori, asisten[i medicali,
c) zona de acoperire a riscurilor;
e) activitatea opera[ional], prin prezentarea detaliat] a ponderii interven[iilor la incendii; asisten[] medical] de urgen[],
reanimare \i descarcerare; debloc]ri/salv]ri de persoane; salv]ri de animale etc.;
f) alte informa[ii considerate necesare.
Sec[iunea 2. Etapele de realizare a ac[iunilor
Desf]\urarea interven[iei cuprinde urm]toarele opera[iuni principale:
a) alertarea \i/sau alarmarea unit][ilor \i a subunit][ilor pentru interven[ie;
b) informarea personalului de conducere asupra situa[iei create;
c) deplasarea la locul interven[iei;
d) intrarea în ac[iune a for[elor, amplasarea mijloacelor \i realizarea dispozitivului preliminar de interven[ie;
e) transmiterea dispozi[iilor preliminare;
f) recunoa\terea, analiza situa[iei, luarea deciziei \i darea ordinului de interven[ie;
g) evacuarea, salvarea \i/sau protejarea persoanelor, animalelor \i bunurilor;
h) realizarea, adaptarea \i finalizarea dispozitivului de interven[ie la situa[ia concret];
i) manevra de for[e;
j) localizarea \i limitarea efectelor evenimentului/dezastrului;
k) înl]turarea unor efecte negative ale evenimentului/dezastrului;
l) regruparea for[elor \i a mijloacelor dup] îndeplinirea misiunii;
m) stabilirea cauzei producerii evenimentului \i a condi[iilor care au favorizat evolu[ia acestuia;
n) întocmirea procesului-verbal de interven[ie \i a raportului de interven[ie;
o) retragerea for[elor \i a mijloacelor de la locul ac[iunii în locul de dislocare permanent];
p) restabilirea capacit][ii de interven[ie;
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q) informarea inspectorului general/inspectorului-\ef/comandantului \i a e\alonului superior;
r) analiza interven[iilor \i eviden[ierea m]surilor de prevenire/optimizare necesare.
Sec[iunea 3. Ac[iunile de protec[ie - interven[ie
For[ele de interven[ie specializate ac[ioneaz] conform domeniului lor de competen[], pentru:
a) salvarea \i/sau protejarea oamenilor, animalelor \i bunurilor materiale, evacuarea \i transportul victimelor, cazarea
sinistra[ilor, aprovizionarea cu alimente, medicamente \i materiale de prim] necesitate;
b) acordarea primului ajutor medical \i psihologic, precum \i participarea la evacuarea popula[iei, institu[iilor publice \i
a operatorilor economici afecta[i;
c) aplicarea m]surilor privind ordinea \i siguran[a public] pe timpul producerii situa[iei de urgen[] specifice;
d) dirijarea \i îndrumarea circula[iei pe direc[iile \i în zonele stabilite ca accesibile;
e) limitarea propor[iilor situa[iei de urgen[] specifice \i înl]turarea efectelor acesteia cu mijloacele din dotare.
Sec[iunea 4. Instruirea
Preg]tirea for[elor profesioniste de evenimente de interventie si deculare de manifestare a cursurilor de ap] de interven[ie
se realizeaz] în cadrul institu[iilor abilitate prin lege, pe baza unor programe adecvate avizate de inspectoratele jude[ene
pentru situa[ii de urgen[] \i aprobate de comitetele jude[ene pentru situa[ii de urgen[].
Primarul Comunei prin Comitetul local pentru situa[ii de urgen[] \i conducerile operatorilor economici \i institu[iilor
publice au obliga[ia de a asigura cunoa\terea de c]tre for[ele destinate interven[iei, precum \i de c]tre popula[ie a modalit][ilor
de ac[iune conform planurilor aprobate de analiz] \i acoperire a riscurilor.
Sec[iunea 5. Realizarea circuitului informa[ional-decizional \i de cooperare
Sistemul informa[ional-decizional cuprinde ansamblul subsistemelor destinate observ]rii, detect]rii, m]sur]rii, înregistr]rii,
stoc]rii \i prelucr]rii datelor specifice, alarm]rii, notific]rii, culegerii \i transmiterii informa[iilor \i a deciziilor de c]tre
factorii implica[i în ac[iunile de prevenire \i gestionare a unei situa[ii de urgen[].
Informarea secretariatelor tehnice permanente ale comitetelor pentru situa[ii de urgen[] ierarhic superioare asupra locului
producerii unei situa[ii de urgen[] specific], evolu[iei acesteia, efectelor negative produse, precum \i asupra m]surilor luate
se realizeaz] prin rapoarte operative.
Primarul comunei \i comitetul local pentru situa[ii de urgen[], precum \i conducerile operatorilor economici \i institu[iilor
amplasate în zone de risc au obliga[ia s] asigure preluarea de la sta[iile centrale \i locale a datelor \i avertiz]rilor meteorologice
\i hidrologice, în vederea declan\]rii ac[iunilor preventive \i de interven[ie.
CAP. IV. Resurse umane, materiale \i financiare
Alocarea resurselor materiale \i financiare necesare desf]\ur]rii activit][ii de analiz] \i acoperire a riscurilor se realizeaz],
potrivit reglement]rilor în vigoare, prin planurile de asigurare cu resurse umane, materiale \i financiare pentru gestionarea
situa[iilor de urgen[], elaborate de Comitetul local pentru situa[ii de urgen[] se face prin bugetul local al Comunei.
Consiliul local prevede anual, în bugetul propriu, fondurile necesare pentru asigurarea resurselor umane, materiale \i
financiare necesare analizei \i acoperirii riscurilor din unit][ile administrativ-teritoriale pe care le reprezint].
În func[ie de categoriile de riscuri identificate, mecanismele \i condi[iile de producere/manifestare, de amploarea \i
efectele posibile ale acestora, se stabilesc tipurile de for[e \i mijloace necesare de prevenire \i combatere a riscurilor, astfel:
a) inspec[ii de prevenire;
b) servicii profesioniste/voluntare/private pentru situa[ii de urgen[];
c) forma[iuni de asisten[] medical] de urgen[] \i descarcerare;
d) forma[iuni de protec[ie civil]: echipe de c]utare-salvare, NBC \i pirotehnice;
e) alte forma[iuni de salvare: Crucea Ro\ie, SALVAMONT, scafandri profesioni\ti etc.;
f) grupe de sprijin.
Pe lâng] tipurile de for[e precizate, mai pot ac[iona, dup] caz, în condi[iile legii: unit][ile poli[iei, jandarmeriei, unit][ile
pentru asisten[] medical] de urgen[], organiza[iile neguvernamentale specializate în ac[iuni de salvare, unit][ile \i forma[iunile
sanitare \i de inspec[ie sanitar] veterinar], forma[iuni de paz] a persoanelor \i a bunurilor, precum \i deta\amente \i echipe
din cadrul serviciilor publice descentralizate \i al societ][ilor comerciale specializate, incluse în planurile de ap]rare \i dotate
cu for[e \i mijloace de interven[ie, forma[iunile de voluntari ai societ][ii civile specializa[i în interven[ia în situa[ii de urgen[]
\i organiza[i în organiza[ii neguvernamentale cu activit][i specifice.
For[ele auxiliare sunt stabilite din rândul popula[iei \i salaria[ilor, al forma[iunilor de voluntari, altele decât cele instruite
special pentru situa[ii de urgen[], care ac[ioneaz] conform sarcinilor stabilite pentru forma[iunile de protec[ie civil] organizate
la operatorii economici \i societ][ile comerciale în planurile de ap]rare specifice, elaborate potrivit legii.
CAP. V. Logistica ac[iunilor
Sistemul for[elor \i mijloacelor de interven[ie în cazul producerii unei situa[ii de urgen[] se stabile\te prin planurile de
ap]rare specifice care sunt elaborate, potrivit legii, Prim]ria Comunei prin Serviciul voluntar pentru situa[ii de urgen[] \i
operatorii economici cu atribu[ii în acest domeniu, conform regulamentelor privind prevenirea \i gestionarea situa[iilor de
urgen[] specifice tipurilor de riscuri.
For[ele \i mijloacele de interven[ie se organizeaz], se stabilesc \i se preg]tesc din timp \i ac[ioneaz] conform sarcinilor
stabilite prin planurile de ap]rare specifice.
Logistica ac[iunilor de preg]tire teoretic] \i practic], de prevenire \i gestionare a situa[iei de urgen[] specifice se asigur]
de Serviciul voluntar pentru situa[ii de urgen[] \i operatorii economici cu atribu[ii în domeniu, în raport de r]spunderi, m]suri
\i resurse necesare.
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