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COMI]NA BOBOTA
CONSILTUL LOCAL

Avizat favorabil

privind constituirea Comitetului Local pentru Situalii de Urgen(i qiincadrarea personalului
in Serviciului Voluntar pentru Situafii de [irgen{I(SVSU)
Consiliul local al comunei Bobota, judetul Salaj;
Avand in vedere:
- Raportul de specialitate al secretarului comunei nr. l0l8 din 2?.022017 prin care se
propune constituirea comitetului pentru situalii de urgen[[ qi incadrarea personalului ?n SVSU,
- Expunerea de motive a primarului comunei Bobota cu nr. l0l7 din 22 04.2017 ,
- Ordinul M.A.l. nr. 718/30,06,2005 cu modiflcdrile Ei completirile ulterioare;
- Prevederile art. 13 lit. d) qi e)., art. 31, alin. 3, ar1.32 Si art. 33 din Legea 30712006:
- art 36 alin 2), litera d) si alin (6), lit(a), pct 8), din Legea nr. 21512001 privind
administralia publicE locali, republicat[ cu modific[rile qi completirile ulterioare,
Intemeiul art.45 gi ale art. 115, alin. 1,lit.b). din Legea nr.2l5l200l, privind administratia
publica locald, republicati cu modificlrile Ei complet[rile ulterioare,

HorAnAgrn:
ART. l. Se aclualizeaza Comitetul Local pentru Situalii de Urgen!6 al comunei Bobota
qi incadrarea Serviciului Voluntar pentru Situalii de Urgen![ (SVSU), confbrm Anexei nr. l, care
face parte integranti din prezenta hotlrire.
ART. 2. Incepind cu data prezentei iqi inceteaza aplicabilitatea HCL nr.39131.08.2016.

ART. 3. Cu ducere la indeplinirea prezentei se incredinfeaz[ primarul gi
comunei

-

.

ART.4. Prezenta se comunicila:
Institutia Pref'ectului Judelului Salaj;
Primarul comunei;
Membrii comitetului local;
Dosar gedinl[;
Dosar hotdrAri.
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secretarul

ROMANIA
JUDETUL s,4.u,"1
COMUNA BOBOTA
PRTMAR

NR. l0l7 din 22.02.2017
EXPT]I\ERE DE MOTIVE

privind actualizarea Comitetului Local pentru Situa{ii de Urgen{I qi incadrarea
personalului in Serviciului Voluntar pentru Situafii de fJrgentl(SVSU)
Avind in vedere:

- Raportul de specialitate al secretanrlui cornunei nr. 1018/ 2202.2A17

prin

care se propune actuahzarea comitetului pentru situafii de trgent5 Ei incadrarea
personalului in SVSU,
- Ordinul M.A.I. nr.778130,06,2005 cu rnodificarile qi completlrile ulterioare,
- Prevederile art. 13 lit. d) qi e)., art. 31, alin.3, art.32 qi art. 33 din Legea
307 t2006;

- art. 36 alin. 2), lrtera d) qi alin. (6), lit(a), pct. 8), din Legea nr,215DA0l
privind adrninistrafia publica locala, republicati cu rnodificarile gi completirile
ulterioare,

- arl. 36 din Legea nr. 21512001, privind administratia publica local5,

cu

modificarile gi cornpletarile ulterioare, proplln spre analizare qi
aprobare proiectul de hotarAre in forma inifiata.
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ROMANIA
JUDETUL SALAJ
COMLTNA BOBOTA
SECRETAR
NR. 10181 22.02.20t7

RAPORT DE SPECIALITATE

in considerare modificarile intervenite , schimbarea sefului SVSU, a
preotului din localitatea Bobota Ei cornponettfa Consiliului Local Bobota este
Ludnd

necesard constituirea Cornitetului Local pentru Situalii de Urgenla qi incadrarea
personalului in Serviciului Volur"rtar pentru Situalii de Urgenf[(SVSU), cu noii
membrii, qi
Avilnd tn vedere:

- Ordintrl M.A.l. nr.718130,06,2005 cu modificarile gi cornpletarile ulterioare;
- Prevederile art. 13 lit. d) Ei e)., art. 31, alin.3, art32 gi art. 33 din Legea
30712006',

- art. 36 alin. 2),litera d) ,ti alin. (6), lit(a), pct. 8), dir"r Legea nr. 21512001
privind administralia publica locala, republicatd cu modificarile qi completirile
ulterioare,

in terneiul art.45 alin.( l) din Leg ea nr.21512001 privrnd administralia publici
local5, republicatd, cu modificarile qi cornpletarile ulterioare;
Consider cd este necesar qi oportun adoptarea proiectului de hotar6re in forma
iniliata.
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