
R O M A N I A                                                                    
JUDEȚUL CLUJ  
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

                                                                                       H O T Ă R Â R E
            privind aprobarea desemnării  șefului Serviciului voluntar de urgență  al orașului Huedin, în persoana
d.lui Nistor Spiru  -  responsabil cu Protecția Civilă în cadrul Primăriei Orașului Huedin. 

                 Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa extraordinara din data de 04.12.2015.

Având în vedere adresa nr. 2303313/2015, înregistrată sub nr. 10276/2015 a Inspectoratului Pentru

Situații de Urgență ,,Avram Iancu,,  al  Județului Cluj, prin care solicită desemnearea șefului Serviciului voluntar

de  urgență,  tehnica,  aparatura  și  materialele   aflate  în  dotarea  serviciului  voluntar  de  urgență,  cât  și  a

regulamentului  de organizarea și  funcționare, a numărului  de personal al serviciului voluntar de urgență,

respectiv referatul nr. 10463/04.12.2015 înaintat de inspector Protecție Civilă  sing. Nistor Spiru.

Ținand seama de proiectul de hotărâre nr. 10466/2015 înaintat de primar și avizat de comisia de

administrație publica  la ședinta din data de 04.12.2015.

Luând în considerare prevederile Anexei 4 a Orinului M.A.I nr.  718/2015, art. 19, lit.d art.31,alin.3 din

Legea nr. 307/2006 privind apărarea  împotriva incendiilor cu modificările la zi , art. 36, alin.1, 2, lit.d, alin.6,

lit.a,  pct.8,  15, și  art.  45   din Legea  nr.  215/2001 a Administraţiei Publice Locale,  modificată cu Legea

286/2006.

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1.  Se aprobă  desemnearea șefului Serviciului voluntar de urgență  al orașului Huedin, în persoana

d.lui Nistor Spiru  -  responsabil cu Protecția Civilă în cadrul Primăriei Orașului Huedin. 

Art.2.  Se  aprobă  Structura  organizatorică  a   Serviciului  voluntar  de  urgență  al  orașului  Huedin,

conform anexei nr. 1 la prezent hotărâre.

Art.  3.  Se  aprobă   Situația  stocului  de  materiale  și  mijloace  de  apărare  împotriva  inundațiilor,

ghețurilor și combaterea poluărilor accidentale, conform anexei nr.  2 la prezenta hotărâre.

Art.4.  Se  aprobă  Regulamentul  de  organizare  și  funcționare  a  Serviciului  voluntar  de  urgență  al

orașului Huedin,  conform anexei  nr. 3 la prezenta hotărâre.

                Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a  prezentei  hotărâri se încredințează  șeful serviciului voluntar  de

urgență al orașului Huedin.

 Nr. 161/04.12.2015 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 13
Consilieri absenți:    2
Votat pentru:                                  13

              

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Giurgiu Marinela Cozea Dan

            
   


