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ROMÂNIA
________________________________________________________________

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.90
din 27.05.2010

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a echipajului mobil de
urgenţă, reanimare Smurd Nădlac

Consiliul  local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
27.05.2010,

Având  în  vedere:
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.5289/2010
- referatul Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă Nădlac nr.4842/2010
- adresa Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad

nr.355245/22.04.2010, înregistrată la primăria oraşului Nădlac sub nr.4794/29.04.2010
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.50/12.03.2010 privind aprobarea

organigramei, a statului de funcţii, numărului de personal din cadrul aparatului de
specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea Consiliului
Local Nădlac

- prevederile Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările
şi completările ulterioare

- prevederile Ordinului nr.606/2008 pentru aprobarea Normelor de aplicare a art.93
din Legea nr.95/2006

- prevederile Ordinului nr.1092/2006 privind stabilirea competenţelor şi atribuţiilor
echipajelor publice de intervenţie de diferite niveluri în faza prespitalicească

- prevederile Ordinului comun al Ministerului Sănătăţii Publice şi al Ministerului
Internelor şi Reformei Administrative nr.2011/2007 privind unele măsuri în asistenţa
medicală de urgenţă prespitalicească

- prevederile art.36, alin.2, lit.d, alin.6, pct.8 din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, 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, 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 echipajului mobil de

urgenţă, reanimare Smurd Nădlac, conform anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

Art.2. 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
LUPŞA EUGEN SECRETAR

ALEXANDRU GROS



JURIDIC 28.05.2010 2


