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HOTĂRÂREA NR. 66 

 
din 26 noiembrie 2014 

 

 
privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al oraşului Miercurea Nirajului  

nr. 9 din 29 ianuarie 2014 

 
 

Consiliul local al oraşului Miercurea Nirajului, văzând referatul viceprimarului Miercurea 

Nirajului, Hotărârea Consiliului Locla la oraşului Miercurea Nirajului nr. 9 din 29 ianuarie 2014,  

            Având în vedere dispoziţiile art. 13, literele d, e, f, g şi ale art. 31, alin. 3 din Legea 307 din 

12.07.2006 privind apărarea împotriva incendiilor, ale art. 14, lit. g din O.M.A.I. Nr.163/28.02.2007 

pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor si a Ordinului Ministrului 

Administraţiei şi Internelor Nr. 718/30.06.2005 pentru aprobarea  „Criteriilor de performanţă privind 

structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă”, modificat prin 

Ordin nr. 195 din 20 aprilie 2007, Legea nr. 481/2004 privind Protecţia Civilă, republicată; 

În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. „a”, alin. (6) lit. „a” pct. 8 din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, republicată, 

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, cu 

modificările şi completările ulterioare, republicată 

 

 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

 
            Art. 1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al oraşului Miercurea Nirajului nr. 9 

din 29 ianuarie 2014, în sensul următor:  

 (1) Se aprobă reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă de categoria I, al 

Oraşului Miercurea Nirajului,  Judeţul Mureş. 

 (2) Se aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciului Voluntar Pentru Situaţii 

de Urgenţă al Oraşului Miercurea Nirajului de categoria I, în conformitate cu anexa la prezenta 

hotărâre. 

 Art.  2.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul, viceprimarul şi 

persoana cu atribuţii de îndrumare, control şi constatare a încălcării legii în domeniul prevenirii şi 

stingerii incendiilor. 

 Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica: Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş, 

Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „HOREA” şi la cunoştinţă publică. 
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