JUDETUL ARAD
COMUNA USUSAU
CONSILIUL LOCAL USUSAU

HOTĂRÂRE Nr. 17
Din data de
31 IANUARIE 2017
Privind însuşirea raportului de activitate a compartimentului de prevenire din
cadrul SVSU Ususau, pe Semestrul II 2016
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI USUSĂU
AVAND IN VEDERE :
- Proiectul de Hotarare din 20.01.2017 a D-lui VASIESCU IONEL - Viceprimarul comunei
Ususau;
- Referatul si Expunerea de motive nr. 215/2016 a D-lui SANFIRA COSTEL – inspector de
sp. cu atributii de Sef SVSU in cadrul Consiliului Local al comunei Ususau;
- Raportul compartimentului de specialitate reprezentat de D-na ROSAINU MIHAIELA
IOANA – secretarul comunei Ususau;
- prevederile art. 18 din Ordinul nr. 160/2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare,
organizare, desfasurare si finalizare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta prestate de
serviciile voluntare si private pentru situatii de urgenta
- Legea 481/2004 a protectiei civile (republicată), cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea 307/2006 a apararii impotriva incendiilor;
- Prevederile art. 6 - 7 din Ordinul nr. 132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a
Planului de analiza si acoperire a riscurilor si a Structurii-cadru a Planului de analiza si
acoperire a riscurilor;
- prevederile Legii nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului
national – Sectiunea a V-a zone de risc natural;
- Ordinul nr. 1422/192/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situatiilor
de urgenta generate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii
hidrotehnice, poluari accidentale pe cursurile de apa si poluari marine in zona costiera;
- prevederile art.36 alin 1şi 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. 10/2017 al comisiei de specialitate nr. 4;
- Numărul de __9__ voturi pentru, __-__ vot contra şi __-__ abţineri ;
În temeiul articolului 45, alin 1 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală
(republicată);
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aproba raportului de activitate al compartimentului de prevenire din cadrul SVSU
Ususau, pe Semestrul II 2016, care face parte integranta din prezentul proiect de hotarare.
Art. 2. Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarai se incredinteaza D-l TOLE FLORIN –
primarul comunie Ususau si D-l MIRESCU VASILIE – 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-l SANFIRA Costel – Insp. De sp. - şef SVSU Ususau.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
_________________________

CONTRASEMNEAZA SECRETAR,
Jr. ROSIANU MIHAIELA IOANA
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