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HOTĂRÂREA nr.91
din 31.07.2012

privind aprobarea încheierii Convenţiei de colaborare cu Consiliul local al comunei Şeitin pentru
limitarea propagării şi stingerii incendilor, precum şi înlăturarea efectelor acestora

Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.07.2012,
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.6770/2012
- Referatul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Nădlac nr.6717/2012
- Adresa primăriei oraşului Nădlac către primăria Şeitin nr.4651/05.05.2012
- adresa primăriei oraşului Nădlac nr.1352/22.05.2012, înregistrată la primăria oraşului Nădlac sub
nr.5357/23.05.2012
-adresa Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Vasile Goldiş al Judeţului Arad
nr.2475/D/R/10.07.2012, înregistrată la primăria oraşului Nădlac sub nr.6698/10.07.2012
- Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi 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. 36 alin. 2 lit.d) şi  alin. 6 pct.8 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(1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă încheierea  Convenţiei de colaborare cu Consiliul local al comunei Şeitin
având ca obiect limitarea propagării şi stingerii incendiilor, precum şi înlăturarea efectelor acestora,
conform  anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. În vederea semnării Conven ionate în cuprinsul art.1 se
împuterniceşte primarul oraşului Nădlac- VASILE CICEAC.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:
- primarului oraşului Nădlac;
- Consiliul Local al comunei Şeitin
- Serviciului Voluntar pentru situaţii de Urgenţă Nădlac;
- Instituţia Prefectului Judeţului Arad, Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ-

Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios.

Preşedinte de şedinţă               Contrasemnează pentru legalitate
Bodnărescu Vasile Constantin Secretar

Gros Alexandru




