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COMUNA USUSAU 
CONSILIUL LOCAL USUSAU 

HOTĂRÂRE  Nr.22 
Din data de  

28 FEBRUARIE 2013  
                                    privind  aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Serviciului voluntar pentru 

situatii de urgenta de la nivelul comunei Ususau 
 

      Consiliul Local al Comunei Ususau ,întrunit în şedinţă ordinară în data de 28.02.2013; 
      Având in vedere : 
 -   Proiectul de hotarare din data de 20.02.2013 a D-lui Sanfira Costel -  Şef SVSU din cadrul 
Primăriei Ususau; 

- Regulamentului de organizare si functionare a Serviciului voluntar pentru situatii de 
urgenta de la nivelul comunei Ususau; 

- Raportul de avizare al compartimentului de specialitate reprezentat de D-l Mirescu Vasilie, 
secretarul comunei Ususau 

- Prevederile art. 19 din OMAI NR.718/2005, pentru aprobarea Criteriilor de Performanță 
privind structura organizatorică și dotarea serviciilor  voluntare pentru situații de urgență; 

- 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; 

- 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. 
            -  Avizul favorabil si Raportul de avizare nr. 9/2013 al comisiei de specialitate nr. 4; 
            -  Numărul de ____ voturi pentru, ____ vot contra şi ____ abţineri ; 
            -  Prevederile art. 121 din constitutia Romaniei. 
        În temeiul articolului 45, alin 1 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală 
(republicată); 

HOTĂRĂŞTE: 
Art.1. Se aproba Regulamentul 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.  
                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           SECRETAR,                                                        
                   _________________________                                      MIRESCU VASILIE 


