
 

HOTĂRÂREA Nr. 35 

Din 28.10.2021 

Privind adoptarea Programului de acţiune toamnă-iarnă pentru perioada 

1 noiembrie 2021 - 31 martie 2022 

 

Iniţiator: GHEONEA GRIGORE – primarul comunei Cudalbi, judeţul Galaţi; 

Numărul de ȋnregistrare şi data depunerii proiectului: 290/S/21.10.2021. 

Consiliul Local al comunei Cudalbi, judeţul Galaţi, ȋntrunit ȋn şedinţă ordinară ȋn data de 28.10.2021 

Având ȋn vedere: 

 Referatul de aprobare al initiatorului ȋnregistrat la nr. 291/s/21.10.2021; 

 raportul de specialitate  ȋntocmit de compartimentul de resort şi ȋnregistrat la nr. 

292/s/21.10.2021 ; 

 raportul de avizare al Comisiei de specialitate agricultură, economie-finanţe, amenajarea 

teritoriului şi urbanism, protecţia mediului, turism, muncă şi protecţie socială cu nr. 

293/s/21.10.2021; 

 adresa Institutiei Prefectului cu nr 8150/17.09.2021 , referitor la Programul de toamna iarna 

pentru perioada 1 noiembrie 2021- 31 martie 2022 ; 

 prevederile art. 21 din OUG 21/2004 privind sistemul Naţional de Management al Situaţiilor 

de Urgenţă, modificată şi completată de Legea 15/2005; 

 prevederile art.21 din HG nr. 1491/2004 pentru aprobarea regulamentului – cadru privind 

structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor si centrelor operative 

pentru situatii de urgenta; 

 prevederile art 129 alin (2) lit d din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ 

In temeiul art. 196, alin 1 lit a din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. 
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 Art.1 - Se aprobă Programul de actiune toamnă-iarnă pentru perioada 1 noiembrie 2021 - 31 

martie 2022  potrivit anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2 - Cu ducerea la ȋndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se ȋmputerniceşte primarul 

comunei Cudalbi, jud. Galaţi. 

 Art.3 - Secretarul comunei Cudalbi, jud. Galaţi va asigura transmiterea şi comunicarea 

prezentei hotărâri . 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                      SECRETAR GENERAL                                                                  

ADRIEAN MIHALACHE             ALBU CONSTANTIN                                                                                          

      

 


