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REFERAT

Către,
CONSIULIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC

Subsemnatul Roszkoş Ioan, şef serviciu în cadrul SVSU Nădlac, având în vedere:
- Procesul verbal de control cu  nr.4430 din 26.04.2012 la Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă Nădlac
precum şi procesul verbal de control în domeniul informării preventive la oraşul Nădlac întocmit de inspectorii
I.S.U.Arad, în care se menţionează ca deficienţă la normele de apărare împotriva incendiilor : Legea nr.307/2006
privind apărarea împotriva incendiilor, art.10, pct.1 – Consiliile locale nu colaborează între ele, contribuind cu
forţe şi mijloace, pe bază de reciprocitate sau pe bază contractuală pentru limitarea propagării şi stingerea
incendiilor, precum şi pentru limitarea şi înlăturarea efectelor acestora.
“Pentru limitarea propagării şi stingerea incendiilor, precum şi pentru limitarea şi înlăturarea efectelor
acestora, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, consiliile locale ale sectoarelor acestuia, consiliile
judeţene, consiliile locale, persoanele juridice şi asociaţiile familiale prevăzute la art. 8 şi persoanele fizice
care desfăşoară individual activităţi economice în condiţiile Legii nr. 300/2004 privind autorizarea
persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent, cu
modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să colaboreze între ele, contribuind cu forţe şi mijloace,
pe bază de reciprocitate sau pe bază contractuală.”

- Adresa Consiliului Local al Comunei Şeitin prin care se face cunoscut Acordul de principiu pentru
încheierea convenţiei cu consiliul local al oraşului Nădlac, înregistrată la nr. 5357/23.05.2012.

- Adresa I.S.U. Arad ]n care se precizează faptul că, convenţiile e colaborare e depun pentru avizare la
sediul inspectoratului, cu nr. 6698/10.07.2012.

PROPUN:

Aprobarea încheierii Convenţiei de colaborare între Consiliul local al oraşului Nădlac şi Consiliul local al
comunei Şeitin pentru limitarea propagării şi stingerii incendilor, precum şi înlăturarea efectelor acestora, prin
serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă din subordine, contribuind cu forţe şi mijloace, pe bază de
reciprocitate, prevăzută în anexa la prezentul referat.

Data: 11.07.2012 Semnătura


