
 

 

                      

R  O  M  Â  N  I  A                    

JUDEŢUL SĂLAJ 

COMUNA ŞĂRMĂŞAG 

CONSILIUL LOCAL 

 

            H O T Ă R Â R E A   Nr.106 
         din 29 august 2018 

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului Voluntar 
pentru Situații de Urgență 

 
 Consiliul local al comunei SĂRMĂŞAG,judeţul SĂLAJ,întrunit în şedinţa ordinară din data 
de 29 august 2018; 
 Având în vedere: 
   -prevederile  art.36(2), lit.”a”,alin.(3) lit.”b”, din Legea nr.215/2001,privind administraţia publică 
locală,republicată3 cu modificările şi completările ulterioare; 
   -Raportul de specialitate al șefului SVSU cu nr.4566/8 august 2018  pentru aprobarea 
Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență 
precum și proiectul Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului Voluntar pentru 
Situații de Urgență; 
- prevederile art.13, lit.d, art.31 alin.3. art.32 alin.4,art.33 din Legea nr.307/2006 privind apărarea 
împotriva incendiilor, modificată și completată, precum și ale art.10,art.21 și art.25 din Legea nr. 
481/2004, privind Protecția civilă, republicată3  cu modificările și completările ulterioare; 
  - Expunerea de motive a primarului comunei Şărmăşag nr.4567/8 august 2018; 
   -Avizul Comisiei de specialitate  a Consiliului  local nr.5042/29 augus 2018; 
  În temeiul art.45(1), ale art.115 ,lit.”b”din Legea nr.215/2001,privind administraţia 
publică locală,republicată cu modificările şi completările ulterioare,3  adoptă prezenta, 

H O T Ă R Â R E: 
Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Serviciului Voluntar pentru 

Situații de Urgență, conform anexei nr.1, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei și 

șeful Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență. 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu: 
 Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj; 
 Primarul comunei; 
 șeful Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență; 
 Site-ul comunei:www.sarmasag.ro; 
 Dosar hotărâri; 
- Dosar şedinţă.- 

 
PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        CONTRASEMNEAZĂ, 
  KOVACS  TIBERIU            Secretarul  comunei, 
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Șărmășag la 29 august  2018 
Consilieri Total  – 15, Nr.consilieri prezenţi -  15 
Hotărâre adoptată cu: 15 voturi pentru 


