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ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA BRATCA
CONSILIUL LOCAL






           H O T Ă R Â R E A Nr.35
               Din 19 martie 2018

Pentru modificarea Organigramei Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenţă
al Comunei Bratca




	Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului comunei Bratca înregistrată sub nr.812/14.03.2018 privind propunerea de modificare a Organigramei Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenţă al Comunei Bratca.
 - Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 813/14.03.2018 întocmit de șeful S.V.S.U Bratca privind propunerea de modificare a Organigramei Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenţă al Comunei Bratca.
 În conformitate cu prevederile:
- Ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr.96/14.06.2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă
- art.13, art.31 alin.3), art.32 şi art.33 din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.
- art. 36 alin.2 lit.d), alin.6 lit.a) pct.8 din Legea administaţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Ţinând seama de rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local;
	In baza prevederilor art.45 alin.1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Cu unanimitate de voturi;

	                          CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BRATCA
				              H O T Ă R Ă Ş T E

	Art.1 - Se aprobă modificarea Organigramei Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă din comuna Bratca, redată anexa nr.1 la prezenta hotărâre.
Art.2 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Bratca și șeful Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă
	Art.3 - Prezenta hotărâre se comunică cu Instituţia Prefectului Judeţului Bihor, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Crişana” al Judeţului Bihor, primarul comunei Bratca, șeful Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, cei vizaţi, dosarul de şedinţă.



   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ        	
          LIVIU GAVRILUȚ  
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