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HOTĂRÂREA Nr.170
din 27.12.2010

privind aprobarea măsurilor pentru îndepărtarea deficienţelor la normele de apărare împotriva
incendiilor

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.12.2010,
Având în vedere :

- expunere de motive a primarului oraşului Nădlac nr.14287/2010
- Raportul privind analiza activităţii de prevenire împotriva incendiilor în urma

constatărilor controlului  desfăşurat de inspectorii Inspectoratului pentru situaţii
de urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad în luna noiembrie 2010 la Primăria
oraşului Nădlac, la instituţiile şi serviciile subordonate Consiliului Local Nădlac,
nr.13357/30.11.2010

- Prevederile art.13 lit.i) din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva
incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare

- Prevederile Normelor generale de apărare împotriva incendiilor aprobate prin
Ordinul nr.163/2007

- prevederile Regulamentului de planificare, organizare, desfăşurare şi finalizare a
activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă prestate de serviciile voluntare şi
private pentru situaţii de urgenţă, aprobat prin Ordinul nr.160/2007

- Prevederile art.36 alin 6 punctul 8 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, 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

- avizul favorabil al comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ,
sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport

În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă măsurile pentru îndepărtarea deficienţelor la normele de apărare
împotriva incendiilor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică :
- primarului oraşului Nădlac;
- SPVSU Nădlac
- persoanelor, compartimentelor şi instituţiilor prevăzute în anexă
- Instituţiei Prefectului - judeţul Arad, Direcţia Controlul Legalităţii Actelor, Juridic,

Relaţii Publice şi Secretariat – Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi
Contencios

Preşedinte de şedinţă               Contrasemnează pentru legalitate
Rău Lehoczki Adrian-Ilie Secretar

Gros Alexandru


