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HOTĂRÂREA nr.8
din 19.01.2010

privind aprobarea măsurilor de remediere a neregulilor în domeniul apărării împotriva incendiilor constatate la
nivelul unităţii administrativ teritoriale a oraşului Nădlac în anul 2009

Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 19.01.2010,
Având în vedere:

- expunerea de motive  a primarului oraşului Nădlac nr.205/2010 cu privire la analiza dotării cu mijloace
de apărare împotriva incendiilor în anul 2009;

- Raportul de evaluare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor la nivelul oraşului Nădlac pe anul
2009 al şefului Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă , cu nr.206/2010;

- Raportul de analiză a activităţii de prevenire împotriva incendiilor şi a neregulilor la normele de apărare
împotriva incendiilor constatate la controalele desfăşurarte de serviciul voluntar în semestrul II 2009 în
sectorul de competenţă, nr.207/2010;

- prevederile art. 13 lit i) ale art.14 lit.m) din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
- prevederile art. 15 lit.c) din Ordinul nr. 163/2007 pentru aprobarea normelor generale de apărare

împotriva incendiilor;
- prevederile Art. 36 alin. 6 din Legea 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 de remediere a neregulilor în domeniul apărării împotriva incendiilor
constatate la nivelul unităţii administrativ teritoriale al oraşului Nădlac în anul 2009, prevăzute în anexa care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică:
- primarului oraşului Nădlac;
- Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „V.Goldiş” al Judeţului Arad;
- Serviciului Voluntar pentru situaţii de urgenţă;
- Compartimentului contabilitate-casierie;
- Serviciului Centrului de zi de îngrijire a copiilor Nădlac;
- Casei de cultură Nădlac;
- Instituţia Prefectului Judeţului Arad, Direcţia Controlul Legalităţii Actelor,Juridic, Relaţii Publice şi

Secretariat - Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ SECRETAR
SORIN IVAN ŞPROCH ALEXANDRU GROS


