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HOTĂRÂREA nr. 22 

din 14.02.2006 
privind aprobarea măsurilor pentru eliminarea neregulilor privind apărarea 

împotriva incendiilor constatate în urma controlului efectuat de către Inspectoratul 
pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” Arad 

 
 

 Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit înşedinţa extraordinară din data 
de 14.02.2006, 
 Având în vedere: 
 - referatul primarului oraşului Nădlac nr.1592/2006 

- referatul nr.1389 din 09.02.2006 al domnului Roszkoş Ioan responsabil cu 
probleme de apărare împotriva incendiilor în cadrul Primăriei oraşului Nădlac; 
 - Proces verbal de control nr. 9952/2006 încheiat cu prilejul controlului 
privind apărarea împotriva incendiilor la Consiliul local şi Primăria Nădlac de către 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „ Vasile Goldiş” Arad; 
 - Nota de control nr.9951/2005 încheiată cu prilejul controlului privind 
apărarea împotriva incendiilor la Serviciul Public Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă 
Nădlac de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „ Vasile Goldiş” Arad; 
 - prevederile art.58 din Ordinul al ministerului de interne pentru aprobarea 
Dispoziţiilor generale privind organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor-
D.G.P.S.I. -005. 
 - prevedrile art.38(2) lit.q) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, 
 - 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 
 În temeiul art.46 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 
locală, cu modificările şi completările ulterioare , 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1.Se aprobă măsurile pentru eliminarea neregulilor privind apărarea 
împotriva incendiilor constatate în urma controlului efectuat de către Inspectoratul 
pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” Arad, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2 .Prezenta  hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului Judeţului Arad,-Serviciul Juridic şi Contencios; 
- Primarului Oraşului Nădlac; 
- Persoanelor nominalizate în coloana 3 din anexa la prezenta hotărâre; 
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