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Prezentul document este semnat electronic cu un certificat digital calificat emis în conformitate cu 

reglementările eIDAS 910/2014/EC și ale Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică  

  

  

  

 

C Ă T R E, 

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ 

- Domnule/Doamnă Președinte – 

         În conformitate cu prevederile art. 26, lit. a) din Legea nr.481/2004 privind 

protecţia civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului 

Inspectorului General al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență cu nr.   

91.128 din 13.01.2023, privind planificarea, desfăşurarea și evaluarea la nivel județean 

a activității de prevenire, pregătire și răspuns a situațiilor de urgență în anul 2023, 

respectiv ale Ordinului  Inspectorului General al Inspectoratului General pentru 

Situaţii de Urgenţă cu nr. 2/IG din 04.01.2019  pentru aprobarea Structurii - cadru a 

Planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă, vă transmit alăturat, precizările 

specifice pentru asigurarea întocmirii și a punerii în aplicare a Planului de pregătire în 

domeniul situaţiilor de urgenţă, la nivelul unităților administrativ-teritoriale din județul 

Timiș, în anul 2023.  

Planul de pregătire va fi transmis pentru avizare la sediul Inspectoratului, situat în 

municipiul Timișoara, str. Înfrățirii nr.13, până la data de 20.02.2023.  

Acesta va fi întocmit într-un singur exemplar, iar Dispoziția primarului pentru 

aprobarea acestuia și respectiv adresa de înaintare în 2 exemplare.  

În termen de maximum 30 de zile de la depunerea acestuia, Planul avizat va fi 

ridicat de către un delegat al primăriei, de la Serviciul pregătire pentru Intervenție și 

Reziliența Comunităților, situat la punctul de lucru Giroc al Inspectoratului , amplasat în 

comuna Giroc, calea Timișoarei nr.55.  

                                             

                                                             Cu stimă, 

                       în condiții de siguranță, semnează electronic, 

 
 

 

 
 

 

 
  

 

 
 

 

  

INSPECTOR ŞEF 

Colonel, 

 

 

  Ing. MIHOC Lucian-Vasile 

NESECRET 

Nr. 4.302.910 din 07.02.2023,  

Timişoara, 

               Exemplar electronic 

Se transmite prin e-mail 
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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE  URGENŢĂ 

"BANAT" AL JUDEŢULUI TIMIŞ 
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