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HOTĂRÂREA  NR. 6 
din 23.01.2006 

 privind aprobarea reorganizării Serviciului public de pompieri civili al oraşului Nădlac 
în Serviciul public  voluntar pentru situaţii de urgenţă al oraşului Nădlac 

 
 

              Consiliul  local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
23.01.2006,  
               Având  în  vedere: 
        - referatul  nr.8958 din 03.11.2005, întocmit de către dl Ciceac Vasile, primarul 
oraşului Nădlac, prin care se  propune reorganizarea Serviciului public de pompieri civili al 
oraşului Nădlac în Serviciul public voluntar pentru situaţii de urgenţă Nădlac, din 
subordinea Consiliului Local  Nădlac, potrivit Ordinului M.A.I. nr.718/2005;  
 -  referatul secretarului oraşului Nădlac nr.9379/2005 
 - Hotărârea Consiliului Local nr.130/18.11.2005 privind avizul de principiu asupra 
proiectului de hotărâre privind reorganizarea Serviciului public de pompieri civili al oraşului 
Nădlac în Serviciul public  voluntar pentru situaţii de urgenţă al oraşului Nădlac, în vederea 
avizării acestuia de către ICJSU Arad 
 - adresa primăriei oraşului Nădlac nr.265/16.01.2006 
 - Avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, 
juridică şi de disciplină. 
 - Avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia 
mediului şi turism, administraţie publică locală 
 - prevederile art. 10 lit.b) şi ale art.15 alin. din Legea nr. 481/2004, privind protecţia 
civilă; 
 - prevederile art. 12 (1), lit. b din O.G. nr. 60/1997, aprobată prin Legea nr. 
212/1997 şi modificată cu O.G. nr. 114/2000; 

 - Ordinul Prefectului Judeţului Arad privind organizarea serviciilor publice voluntare 
pentru situaţii de urgenţă pe teritoriul judeţului Arad. 

 - Ordinul Ministerului Administraţiei şi Internelor nr. 718/30.06.2005 pentru 
aprobarea Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor 
voluntare pentru situaţii de urgenţă,  publicat în Monitorul Oficial nr. 636 din 20.07.2005. 

 - Hotărârea Consiliului local al oraşului Nădlac nr.66 din 29.07.2003 privind 
reorganizarea Serviciului Public de Pompieri Civili Nădlac. 

- prevederile art. 38, alin.1, lit. “e)”din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, cu modificîrile şi completările ulterioare; 

 - votul a 14 consilieri din totalul de 15 consilieri aflaţi în funcţie, la şedinţa ordinară a 
Consiliului local Nădlac, fiind prezenţi un număr de 14 consilieri; 

            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 reorganizarea  Serviciului public  de pompieri civili al oraşului 
Nădlac în Serviciul public voluntar pentru situaţii de urgenţă Nădlac, serviciu de 
categoria  IV, din cadrul  Consiliului Local  al oraşului Nădlac. 

Art.2. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii al serviciului public voluntar pentru 
situaţii de urgenţă Nădlac din anexele nr.1 şi nr.2. 

Art.3. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Serviciului public 
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voluntar pentru situaţii de urgenţă Nădlac, prevăzut în anexa nr.3. 
Art.4. Anexele nr.1, nr.2 şi nr.3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.5. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea 

prevederile Hotărârii Consiliului local Nădlac nr.66 din 29.07.2003 privind reorganizarea 
Serviciului Public de Pompieri Civili Nădlac. 
          Art.6.  Prezenta hotărâre se va comunica la : 

- Instituţiei Prefectului Judetului Arad – Serviciul Juridic şi Contencios; 
- Primarul oraşului Nădlac; 
- Inspectoratul pentru situaţii de urgenţă « Vasile Goldiş » al jud. Arad ; 
- Serviciului Public Voluntar  pentru Situaţii de Urgenţă Nădlac; 
- Compartimentul  contabilitate ; 
- Compartimentul resurse umane;. 

 
 
           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                    CONTRASEMNEAZĂ  PENTRU LEGALITATE 
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