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CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC
str.1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300  Judeţul Arad

e-mail : office@primaria-nadlac.ro , www.primaria-nadlac.ro

HOTĂRÂREA  NR.26
din 23.02.2010

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului voluntar
pentru situaţii de urgenţă Nădlac

Consiliul  local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
23.02.2010,

Având  în  vedere:
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.1878/2010
- referatul Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă Nădlac nr.1449/2010
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.6/23.01.2006 privind aprobarea reorganizării

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

- procesul verbal de control nr.1309/28.07.2009
- adresa primăriei oraşului Nădlac nr.11810/22.09.2009
- Ordinul Ministrului 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.

- prevederile Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
- prevederile art.36, alin. 6, pct.8 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Avizul nefavorabil 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
- Avizul favorabil al comisiei pentru activităţi social- culturale, culte, învăţământ 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 Regulamentul de organizare şi funcţionare a Serviciului public
voluntar pentru situaţii de urgenţă Nădlac, conform anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea
prevederile anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului local Nădlac nr.6 din 23.01.2006.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:
- primarului oraşului Nădlac;
- Inspectoratul pentru situaţii de urgenţă « Vasile Goldiş » al jud. Arad ;
- Serviciului Voluntar  pentru Situaţii de Urgenţă Nădlac;
- 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
SORIN IVAN ŞPROCH SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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