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__________________________________JUDE
ARAD_______________________________
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC

Oraşul Nădlac –315500,  str. 1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300
e-mail : office@primaria-nadlac.ro , www.primaria-nadlac.ro

HOTĂRÂREA Nr.85
din 24.07.2012

privind acceptarea de donaţie a autospecialei de stins incendii APCAT ROMAN 12215
DFA şi a echipamentelor de intervenţie pentru personalul Serviciului Voluntar

pentru Situaţii de Urgenţă Nădlac

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din
data de 24.07.2012,

Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.6710/2012
- adresa S.C. FALCK FIRE SERVICES S.R.L. nr.117/25.06.2012,

înregistrată la primăria oraşului Nădlac sub nr.6475/02.07.2012
- adresa S.C. FALCK FIRE SERVICES S.R.L., înregistrată la primăria

oraşului Nădlac sub nr.6940/18.07.2012
- Referatul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Nădlac

nr.6527/04.07.2012
- Prevederile art.13, lit.f, g din Legea nr.307/2006 privind apărarea

împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare
- Prevederile Ordinului nr.718/2005 pentru aprobarea Criteriilor de

performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor
voluntare pentru situaţii de urgenţă, cu modificările şi completările
ulterioare

- prevederile art.985, art.987, art.1011-1029 din Codul Civil Român,
republicat

- prevederile art.36(2), lit.d, (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, 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 acceptarea de donaţie a autospecialei de stins incendii
APCAT ROMAN 12215 DFA şi a echipamentelor de intervenţie pentru personalul
Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Nădlac, bunurile având valoarea de
inventar zero, proprietatea S.C. FALCK FIRE SERVICES S.R.L., cu sediul în
Bucureşti, B-dul Iancu de Hunedoara, 54 B, Sector 1, conform anexei nr.1 care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
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Art.2. Contractul de donaţie care se va încheia cu S.C. FALCK FIRE
SERVICES S.R.L. este prevăzut în anexa nr.2 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.

Art.3. În vederea semnării contractului de donaţie meţionat în cuprinsul art.2
se desemnează :

- CICEAC VASILE – primar
- GROS ALEXANDRU – secretar

care pot exercita acest mandat şi distinct, independent  câte unul.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică:

- primarului oraşului Nădlac
- S.C. FALCK FIRE SERVICES S.R.L.
- Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Nădlac
- Compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul

primăriei
- Instituţiei Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios

Administrativ– Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi
Contencios

PREȘEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNAT PENTRU LEGALITATE
BODNĂRESCU VASILE CONSTANTIN GROS ALEXANDRU


