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EXPUNERE DE MOTIVE: 
 
 
 

CICEAC VASILE, primarul unităţii administrativ- teritoriale Nădlac, 
Având în vedere: 

- Raportul de analiză a activităţii de prevenire împotriva incendiilor şi a neregulilor  la 
normele de apărare împotriva incendiilor constatate la controalele desfăşurate de 
serviciul voluntar în semestrul II - 2011 în sectorul de competenţă, nr.15185/2011  
- Raport de evaluare a  capacităţii de apărare împotriva incendiilor la nivelul oraşului 
Nădlac pe semestrul II al anului 2011, nr.15186/2011,  
- Raportul de analiză a dotării cu mijloace de apărare împotriva incendiilor în anul 2011, 
nr.15187/2011 
- prevederile art.13 lit.i) din Legea nr.307/2006, cu modificările și completările 
ulterioare; 
- prevederile art.18 din Regulament de planificare, organizare, desfăşurare a activităţii 
de prevenire a situaţiilor de urgenţă prestate de servicii voluntare aprobat prin Ordinul 
160/2007; 
- prevederile art.14 lit.m) din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor 
şi ale art.15 din Norme generale de apărare împotriva incendiilor aprobate prin Ordinul 
163/2007. 
- prevederile art. 36 alin. 2 lit.d) şi  alin. 6 pct.8 din Legea 215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
 

PROPUN: 
 

 
 Analizarea şi aprobarea de către Consiliul Local al orașului Nădlac a proiectului 
de hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru remedierea deficienţelor la normele de 
apărare împotriva incendiilor constatate la nivelul unităţii administrativ teritoriale a 
oraşului Nădlac, în perioada semestrului II al anului 2011, şi pentru optimizarea 
capacităţii de apărare împotriva incendiilor, conform propunerii serviciului de 
specialitate, în conformitate cu legislaţia actuală în domeniu. 

Dotarea cu mijloacele de apărare împotriva incendiilor prevăzute în anexa se va 
asigura funcţie de resursele financiare ale bugetului local aferente anului 2012, astfel 
cum vor fi aprobate la data elaborării bugetului pentru anul fiscal 2012. 
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