
  R O M Â N I A                                                                                    PROIECT 

       
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
INSTITUŢIA  PREFECTULUI - JUDEŢUL TELEORMAN 
COLEGIUL PREFECTURAL AL JUDEŢULUI TELEORMAN 

 
H O T  R Â R E   

privind aprobarea Planului de m suri pentru organizarea prevenirii incendiilor  
pe timpul sezonului rece 2018-2019 

 
Având în vedere: 
-  Tematica orientativă a ședințelor Colegiului Prefectural, aprobată prin hotărârea colegiului 

nr.1/31.01.2018; 
- propunerile transmise de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență „A.D.GHICA“ al 

județului Teleorman, cu adresa nr.4524345/14.11.2018; 
- prevederile art. 4 alin.(1) şi ale art. 22 alin. (4) din Legea nr.340/2004 privind prefectul şi 

instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art. 12 - 13 din H.G. nr. 460/2006, cu modificările şi completările ulterioare, 

pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr.340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului; 
- referatul Serviciul Proiecte, Strategii şi Programe Guvernamentale, Dezvoltare Economică, 

Servicii Publice Deconcentrate, Situaţii de Urgenţă şi Relaţii Internaţionale nr.10151 din 21 noiembrie 
2018, 

 
Colegiul Prefectural al Judeţului Teleorman, întrunit în şedinţă în data de 29 noiembrie 2018, 

conform Ordinului Prefectului Judeţului Teleorman nr.524 din 21.11.2018, în temeiul  art. 7 şi art.8 
din anexa 3 la H.G. nr. 460/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru aplicarea unor 
prevederi ale Legii nr.340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului 

 
H O T  R  Ş T E: 

 
Art.1. –Se aprobă Planul de măsuri pentru organizarea prevenirii incendiilor pe timpul sezonului 

rece 2018-2019, conform anexei la prezenta hotărâre.  
Art.2. – După finalizarea acțiunilor cuprinse în planul aprobat la art.1, Inspectoratul pentru 

Situații de Urgență „A.D.GHICA” al Județului Teleorman va prezenta conducerii Instituţiei Prefectului 
Judeţul Teleorman o informare cu privire la rezultatul activităților desfășurate conform planului de 
măsuri.    

Art.3. – Prezenta hotărâre se va comunica Inspectoratului pentru Situații de Urgență 
„A.D.GHICA” al Județului Teleorman, prin grija Secretariatului Colegiului Prefectural al Judeţului 
Teleorman. 

 

P R E F E C T 
Florinel DUMITRESCU 

 
 
 

 
ALEXANDRIA 
Nr. ______ din 29 noiembrie 2018 
 


