
R O M A N I A  
JUDETUL ARAD  
COMUNA USUSAU  
CONSILIUL LOCAL  

   P R O I  E C T   D E   H O T Ă R Â R E  
din  

22 MAI 2017 
privind  aprobarea actualizarii Regulamentului de organizare si functionare a Serviciului voluntar 

pentru situatii de urgenta de la nivelul comunei Ususau 
 

 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI USUSĂU 
 AVAND IN VEDERE  : 

- Referatul nr. 1876/22.05.2017 a D-lui SANFIRA COSTEL – inspector de sp. cu atributii de 
Sef SVSU in cadrul Consiliului Local al comunei Ususau; 

- Raportul de avizare al compartimentului de specialitate reprezentat de D-na Rosianu 
MIhaiela Ioana, secretarul comunei Ususau ; 

- Prevederile ORDINULUI Nr. 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind 
constituirea, incadrarea si dotarea serviciilor voluntare si a serviciilor private pentru situatii de 
urgenta;  

- Prevederile OGR. nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor de 
urgență pentru situații de urgență, aprobată cu modificările și completările prin Legea 
nr.363/2002 cu modificările ulterioare; 

- Prevederile art.15 din legea nr.481/2004 – privind protecția civilă, republicată în 2004, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

- Prevederile art.13, lit.)”d” și art.14 , lit.”b” din legea nr.307/2006 -  privind apărarea împotriva 
incendiilor cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Prevederile art. 5.2.1., lit.”c” din HG. 846/2010 pentru aprobarea Strategiei Naționale de 
Management al Riscului la Inundații pe termen mediu și lung, cu modificarile si completarile 
ulterioare;  

- Prevederile art.52, alin.(3) din Ordinul  nr.1422/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind 
gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații, fenomene meteorologice periculoase, 
accidente la construcții hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă; 

- art.36, alin (2), lit. ”d”, alin. (6), lit.”a”, pct.8,  art. 45,alin. (1) și art.115, alin. (1) , lit.”b” din 
Legea 215/2001, r1, privind administrația publică locală, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- Prevederile art. 121 din constitutia Romaniei             
In temeiul art. 45, pct.1 din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala, republicată, cu 

modificările si completările ulterioare. 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aproba actualizarea Regulamentului de organizare si functionare a Serviciului 
voluntar pentru situatii de urgenta de la nivelul comunei Ususau, conform anexei care face parte 
integrantă din prezentul proiect de hotărâre. 

Art.2.  Prezenta hotărâre se comunică cu: 
- Instituţia Prefectului- Judeţul Arad - Directia Controlul Legalitatii Actelor, Juridic, Relatii 

Publice si Secretariat – 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.  

                INTOCMIT,                                        AVIZAT LEGALITATEA SECRETAR, 
                           VASIESCU IONEL                                       ROSIANU MIHAIELA IOANA 


