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HOTĂRÂREA nr. 66 
din 29.07.2003  

privind reorganizarea Serviciului public de pompieri civili al oraşului Nădlac 
 
 Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.07.2003. 
 Având în vedere: 
 -Referatul nr. 5570/2003  al primarului oraşului Nădlac. 
 -Hotărârea consiliului local Nădlac nr. 36/1998 privind înfiinţarea şi organizarea serviciului 
public de pompieri civili din oraşul Nădlac 
 -Hotărârea consiliului local Nădlac nr. 91/2002. 
 -Criteriile minime de performanţă privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de 
pompieri civili,aprpbate cu Ordinul Comandantului Pompierilor Militari nr. 1003/c din 6.02.2003. 
 -Adresa comună nr. 1060/2003 şi nr. 2523/2003 al Consiliului judeţean Arad şi Prefecturii 
judeţului Arad. 
 -Prevederile art. 12 alin 1 lit. a) şi lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 60/1997 privind 
apărarea împotriva incendiilor,cu modificările şi completările ulterioare. 
 -Prevederile art. 38(2) lit. "e" din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001. 
 -Avizul favorabil al comisiei pentru activităţi  economico-financiare,agricultură, 
juridică şi de disciplină. 
 -Votul a 16 consilieri din totalul de 17 consilieri aleşi în funcţie,fiind prezenţi la şedinţa 
consiliului local un număr de 16 consilieri. 
 În temeiul art. 46(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 

 Art.1.Se aprobă reorganizarea Servicilui public de pompieri civili al oraşului Nădlac, care 
este de categoria a III-a .  

Art.2.Se aprobă  organigrama şi statul de funcţii al serviciului public de pompieri civili al 
oraşului Nădlac din anexa nr.1 şi nr.2 la prezenta hotărâre. 
 Art.3..Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Servicilui public de pompieri 
civili Nădlac din anexa nr.3 la hotărâre. 
 Art.4.Se aprobă Fişa postului de şef.serviciu public de pompieri civili Nădlac din anexa 
nr.4 la prezenta hotărâre. 
 Art.5.Statul de funcţii din anexa nr.5 din Hotărârea consiliului local nr. 91/2002 se 
modifică corespunzător. 
 Art.6.Se abrogă art.2 din Hotărârea consiliului local nr. 36/1998  şi anexa nr.4 din 
Hotorârea consiliului local nr. 91/2002. 
 Art.7.Prezenta hotărâre se comunică: 
 -Primarului oraşului Nădlac. 
 -Serviciului public de pompieri civili Nădlac. 
 -Compartimentului de resurse umane din cadrul Primăriei. 
 -Grupului de Pompieri Militari “V.Goldiş”Arad. 
 -Prefecturii judeţului Arad, Direcţia controlul legalităţii actelor  şi contencios administrativ. 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ        Contrasemnat pentru legalitate 
  Iardek Cornel                         SECRETAR 
                    jurist Gros Alexandru 
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