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JUDETUL ARGE$
PRIMARUL ORA$ULUI TOPOLOVENI

DrsPozlTlA
Nr.53 din 12 martie 2020
privind aprobarea "Ptanului de pregitire in domeniul situafiilor de urgenti in anul 2020 alOrasului Topoloveni"

Primarul orasului Topoloveni, judetul Argeg ;
Avdnd in vedere prevederile urmitoarelor acte normative:

salarialilor in domeniul situaliilor de urgenld, modificat gi completat prin Ordin MAI nr.786/2005;
incadrarea gi dotarea serviciilor voluntare gi a serviciilor private pentru situalii de urgen!5;
pregatire gi desfdgurare a activitilii de prevenire a situaliilor de urgenld executate de lnspectoratul General
pentru Situaliide Urgentd gi structurile subordonate;
situaliilor de urgenli a copiilor, elevilor 9i studentilor ....;

F

Ordinul lnspectorului General nr.1tlGl64.O1.2019 privind pregitirea in domeniul situaliilor de urgenli
a reprezentilor institufiilor prefectului ......;

campaniide educare si informare preventivd a populatieiin cadrulcomunititilor religioaseiparohiale;
Lu6nd act de referatul nr.2265106.03.2020 intocmit de catre sef SVSU Topoloveni prin care se
propune aprobarea "Planului de pregdtire in domeniul situaliilor de urgenld in anul 2020 al Orasului
Topoloveni" - previzut atasat;
Vdz6nd prevederile art.155 alin.(2) lit.c) din OUG nr.5712019 privind CodulAdministrativ ;
|n temeiul disp.art.196 alin.(1) lit.a) coroboral cu arl.243 alin.(1) lit.a) din Codul Administrativ aprobat
prin OUG
DtSp U N:

nr.5712019;

Art.1. Se aprobd "Planul de pregdtire in domeniul situaliilor de urgen!5 in anul 2020 al Orasului
Topolovenp - prevdzut ca anexa la prezenta dispozilie gicare face parte integrantd din aceasta.
Art.2. Prezenta dispozilie se comunicd gi se aduce la indeplinire de catre sef SVSU Topoloveni,
dl.Tabarac Fdnel.

A4.3.(1) CAte 1 exemplar al prezentei dispozilii insoliti de Plan se comunicd si lnstituliei
prefectului=Judetului Argeq, pentru exercitarea controlului de legalitate; lnspectoratului pentru Situalii de
Urgen!5 Argeg, spre gtiinli; precum 9i oricdrei persoane interesate.
(2) Compartimentul ,,Relatii Publice" va aduce la cunogtin{i publica prezenta dispozitie prin
publicare in
ficial Local al Orasului Topoloveni - Subeticheta "DISPOZITIILE AUTORTTATII
de la urmitoarea adresi:
EXECUTIVE''
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