
 1 

JUDETUL ARAD 

COMUNA USUSAU 

CONSILIUL LOCAL USUSAU 

HOTĂRÂRE  Nr. 88 
Din data de  

24 NOIEMBRIE 2016 

Privind aprobarea actualizarii Planului de evacuare in situatii de urgenta la nivelul 

comunei Ususau, Judetul Arad 

 
      Consiliul Local al Comunei Ususau ,întrunit în şedinţă ordinară în data de 24.11.2016; 

      Având in vedere : 

- Referatul nr. 4482/16.11.20146 intocmit de D-l Vasiescu Ionel – Viceprimarul Comunei Ususau 

si Expunerea de motive a D-lui SANFIRA COSTEL – inspector de sp. cu atributii de Sef SVSU 

in cadrul Consiliului Local al comunei Ususau prin care propune aprobarea Planului de evacuare 

in situatii de urgenta la nivelul comunei Ususau, Judetul Arad; 

- Raportul compartimentului de specialitate reprezentat de D-nei Rosianu Mihaiela Ioana – 

secretarul comunei Ususau; 

- Prevederile Legii nr. 481/2004 privind protectia civila, republicata cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

- Prevederile OUG nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de 

Urgenta, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Prevederile OMAI 1184/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea 

activitatii de evacuare in situatii de urgenta; 

- prevederile art.36 alin (2) lit. d). coroborat cu  alin (6) lit a). pct.8  din  Legea 215/2001 privind 

administraţia publică locală (republicată), cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Prevederile art. 121 din constitutia Romaniei. 

- Avizul favorabil si Raportul de avizare nr. 22/2016 al comisiei de specialitate nr. 4; 

- Numărul de ____ voturi pentru, ____ vot contra şi ____ abţineri ; 

- Prevederile art. 121 din constitutia Romaniei. 

            În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aproba actualizarea  Planul  de evacuare in situatii de urgenta la nivelul comunei 

Ususau, conform anexelor care fac parte integranta din prezentul proiect de hotarare. 

Art. 2. Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarai se incredinteaza D-l TOLE FLORIN – 

primarul comunei Ususau si D-na ROSIANU MIHAIELA IOANA– secretarul comunei Ususau. 

Art.3  Prezenta hotărâre se comunică cu: 

- Instituţia Prefectului –Judeţul Arad – Serviciul Juridic si Contencios Administrativ – 

Compartimentul Controlul Legalitatii Actelor si Contencios; 

       -       I.S.U. ,,Vasile Goldiş’’ Arad; 

       -       D-lui ȚOLE FLORIN - Primarul comunei Ususau; 

       -       Dlui SANFIRA Costel - şef SVSU Ususau.  

 

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                CONTRASEMNEAZA - SECRETAR,                                                         

         _________________________                                      ROSIANU MIHAIELA - IOANA 


