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H O T  R Â R E A nr. 56    
din 30.06.2017  

         
privind constituirea Serviciului Voluntar pentru Situa ii de Urgen  al Comunei 

Beliu jude ul Arad, serviciu de categoria I C1 
 
 Consiliul local Beliu, 
 Având în vedere: 

-prevederile art. 13, litera “d” şi “e”şi art. 14, lit. „b”şi „i”, din Legea nr. 
307 din 12 iulie 2006, privind ap rarea împotriva incendiilor, cu modific rile şi 
complet rile ulterioare;  art. 6, lit. “c” din O.M.A.I. Nr.163/28.02.2007 pentru 
aprobarea Normelor Generale de ap rare împotriva incendiilor, art.2, alin.1 din 
O.M.A.I Nr. 96/23.06.2016 pentru aprobarea Criteriilor de performan  privind 
constituirea, încadrarea  şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private 
pentru situa ii de urgen ; art. 10, lit. „b” din Legea Nr. 481/08.11.2004 privind 
protec ia civil  ; a art. 5, al.(1) din Ordonan a Guvernului României nr.88/2001, 
aprobat  prin Legea nr. 363/07.06.2002 privind înfiin area, organizarea şi 
func ionarea serviciilor publice comunitare  pentru situa ii de urgen , 

-referatul compartimentului de specialitate din cadrul prim riei comunei  
Beliu, 
- Expunerea de motive a primarului comunei, 
- Proiectul de hot râre inițiat de primar, 
- Avizul comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local, 
- Votul ,,pentru,,  al celor 13 consilieri locali prezenți din totalul de 13 

consilieri în funcție, 
 
În temeiul art. 45,al 1 din Legea nr.215/ 2001, privind administra ia 

public  local ,republicat ,cu modific rile şi complet rile ulterioare ,  

 
HOT R ȘTE : 

 
            Art.1 – Se aprob  constituirea Serviciului Voluntar pentru Situa ii de 
Urgen , de Categoria I  C1,  al comunei Beliu din subordinea  Consiliului 
Local Beliu, conform prevederilor art.31(3), art. 32din Legea 307/2006 și ale 
Ordinului 96/2016. 
            Art.2 – Serviciul Voluntar pentru Situa ii de Urgenț  al Comunei Beliu 
jude ul Arad, este condus de 1 (unu) Şef Serviciu –personal contractual 
angajat. 
      Art.3 – Prezenta hot rârece se comunic  cu: 



-INSTITU IA PREFECTULUI-JUDE UL ARAD 
-Primarul comunei Beliu, 
- Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgenț  Arad 
-Cet enii prin afişare 
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