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HOTĂRÂREA Nr. 103 
din 16.07.2004 

privind reorganizarea comisiei locale de apărare împotriva dezastrelor 
 

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 16.07.2004, 
Având în vedere : 

- referatul inspectorului de protecţie civilă al Primăriei oraşului Nădlac 
nr.6318/2004  

- prevederile art.19(d) şi 29 din O.U.G. nr.47/1995 privind apărarea împotriva 
dezastrelor, aprobată prin Legea nr.124/1995 

- prevederile art.44 lit.a-t , art.58 lit a din Legea nr.106/1996 privind protecţia 
civilă în România 

- prevederile art.38(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală 
- adresa Sistemului de Gospodărire  a Apelor Arad nr.6356/2004 
- avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, 

juridică şi de disciplină 
- avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie 

mediu şi turism, administraţie publică locală 
- votul a 13 consilieri din totalul de 15 aflaţi în funcţie, fiind prezenţi la şedinţa 

Consiliului Local al oraşului Nădlac un număr de 13 consilieri, 
În temeiul art.46(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 

 
HOTĂRĂŞTE  : 

 
 Art.1. Se reorganizează comisia locală de apărare împotriva dezastrelor, după cum urmează 
: 

Preşedinte             – Ciceac Vasile, primarul oraşului Nădlac 
Vicepreşedinte           – Vaş Ladislau, viceprimarul oraşului Nădlac 
Inspector PC               - Iamrişka Ioan 
Secretarul comisiei     - Roszkoş Ioan 
Membri :  - col. Luca Aurel, comandantul Postului de Poliţie Nădlac 
    - plt. Roşu Laurenţiu, şeful Postului de Jandarmi Nădlac 
    - Orban Ecaterina, medic 
    - Tuşka Mihai, director Liceul J.G.Tajovsky 
    - Pop Ioan, gardian public 
    - Paliş Gligor, Comcereal Nădlac 
    - Mokoş Pavel, preşedinte Agroslavia 
    - Kostka Mihai, preşedinte Agrovictoria 
    - Orszag Orlando, reprezentant Apele Române 
    - Onuţe Aurel, administrator S.C. Westgrain SRL 

     - Toseţki Andrei, reprezentant SC Apoterm SA 
     - Svetlik Duşan, reprezentant RENEL  



 Art.2. Colectivele menţionate mai sus se vor întruni în mod periodic pentru a analiza situaţia 
din cadrul localităţii pe linie de dezastre pentru a lua măsurile necesare în vederea sarcinilor ce le 
revin, conform legilor în vigoare. 
 Art.3. Prezenta hotărâre abrogă prevederile art.1 din H.C.L. nr.43/15.05.2003 privind 
reorganizarea comisiei locale de apărare împotriva dezastrelor. 
 Art.4. Prezenta hotărâre se comunică : 

- persoanelor nominalizate în prezenta hotărâre 
- Inspectoratului de Protecţie Civilă Judeţean Arad 
- Prefecturii Judeţului Arad, Serviciul Juridic şi Contencios 
 
 

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ              CONTRASEMNAT PENTRU LEGALITATE 
                 Ştefan Szuchanszki                Secretar 

                                             Alexandru Gros 
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