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HOTĂRÂREA Nr. 176 
din 16.11.2004 

privind aprobarea Regulamentului Comitetului local pentru situaţii de urgenţă al 
oraşului Nădlac 

 
Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

16.11.2004, 
Având în vedere : 

-    raportul primarului oraşului Nădlac nr. 10553/2004  
- prevederile art. 38(3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, cu modificările şi completările ulterioare 
- prevederile art.4 din Ordinul Prefectului judeţului Arad nr. 815/27.10.2004  
- prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional 

de Management al Situaţiilor de Urgenţă 
- procesul verbal nr. 10503/15.11.2004 cu ocazia şedinţei de constituire a 

Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al oraşului Nădlac 
- Hotărârea Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al oraşului Nădlac 

nr. 1/15.11.2004 privind aprobarea Regulamentului Comitetului Local 
pentru Situaţii de Urgenţă al oraşului Nădlac 

- Dispoziţia primarului oraşului Nădlac nr. 809/15.11.2004 privind 
constituirea structurilor locale pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă la 
nivelul unităţii administrativ teritoriale Nădlac 

- 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 14 consilieri din totalul de 15 consilieri în funcţie, fiind prezenţi la 
şedinţa Consiliului local un număr de 14 consilieri 

În temeiul art. 46(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE : 

 
 Art.1.Se aprobă Regulamentul Comitetului local pentru situaţii de urgenţă al 
oraşului Nădlac, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2.Prezenta hotărâre abrogă prevederile Hotărârii Consiliului local nr. 
103/16.07.2004 privind reorganizarea comisiei locale de apărare împotriva dezastrelor. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică : 
- primarului oraşului Nădlac 
- Prefecturii judeţului Arad, Serviciul Juridic şi Contencios 
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