ROMÂNIA
JUDEŢUL TULCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECĂŢEI
HOTĂRÂREA
Nr.115/04.05.2017
privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Serviciului voluntar
pentru situatii de urgenta
Consiliul local al comunei Frecăţei, judeţul Tulcea, intrunit in sedinta ordinara,
legal constituita;
Având în vedere proiectul de hotarare si avizul comisiei de specialitate;
Ţinând cont de prevederile:
- art. 10 lit. ”b” și art. 25 lit. ”a” din Legea 481/2004 privind protecţia civilă,
republicată, modificată și completată ulterior;
- art. 5 din O.G. nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, modificată și completată
ulterior;
- Ordinului O.M.A.I. nr. 96/2016;
- art. 6 lit. ”c” din Ordinul nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de
apărare împotriva incendiilor, modificat și completat ulterior;
- art. 13 lit. ”b”, art. 32 și art. 37 din Legea 307/2006 privind apărarea împotriva
incendiilor
- art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 8, coroborat cu art. 63 alin. (5) lit. b) şi
art. 64 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea administraţia
publică locală nr. 215/2001, republicată, modificată şi completată ulterior,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECĂŢEI adoptă prezenta hotărâre
Art. 1. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Voluntar
pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Frecatei, jud. Tulcea, conform anexei care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Orice alte reglementări referitoare la Regulamentul de Organizare şi
Funcţionare al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Frecatei,
jud. Tulcea, se abrogă începând cu data de la care prezenta hotărâre produce efecte.
Art. 3. Prezenta hotărâre va fi comunicată, primarului comunei Frecatei, persoanei
desemnate ca sef SVSU, precum si Institutiei Prefectului – judetul Tulcea.
Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi „pentru”, -- „împotrivă”, -- „abţineri”, fiind
prezenţi 12 consilieri locali din cei 13 care alcătuiesc Consiliul Local Frecăţei.
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