
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  

20 IULIE 2017 
Privind însuşirea raportului de activitate a compartimentului de prevenire din cadrul SVSU 

Ususau, pe Semestrul I 2016 
 

 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI USUSĂU 
 AVAND IN VEDERE  : 
           - Referatul si Expunerea de motive nr. 2478/2017 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-nei Rosianu Mihaiela - Ioana – 
Secretarul comunie Ususau; 
           - Raportul de activitate întocmit de dl. Sanfira Costel -  Şef SVSU din cadrul Primăriei Ususau; 
           - prevederile art.36 alin 1şi alin 6 lit a pct.8  din  Legea 215/2001 privind administraţia publică 
locală (republicată); 

- Legea 481/2004 a protectiei civile, modificata si completata de Legea 212/2006; 
- Legea 307/2006 a apararii impotriva incendiilor; 
- HG 2288/2004 – privind aprobarea repartizarii principalelor functii de sprijin pe care le 
asigura ministerele, celelalte organe centrale si organizatiile neguvernamentale, privind 
prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta; 
- HG 642/2005 – pentru aprobarea criteriilor de clasificare a unitatilor administrativ – 
teritoriale,institutiilor publice si operatorilor economici in functie de tipurile de risc specifice; 
- Ordinul comun al MAPDR si MAI nr.551/1475 din 8 august 2006 pentru aprobarea 
Regulamentului privind monitorizarea si gestionarea riscurilor cauzate de caderile de grindina 
si seceta severa, a Regulamentului privind gestionarea situatiilor de urgenta in domeniul  
fitosanitar-invazii ale agentilor de daunare si contaminarea culturilor agricole cu produse de uz 
fitosanitar si a  Regulamentului privind gestionarea situatiilor de urgenta ca urmare a 
incendiilor de padure; 

            -  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.Consiliul Local al comunei Ususau îşi însuşeşte raportul de activitate al compartimentului 
de prevenire din cadrul SVSU Ususau,pe Semestrul I 2017, 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, 
       VICEPRIMAR – VASIESCU IONEL                                  ROSIANU MIHAIELA-IOANA 
 
 


