
ROMÂNIA 
JUDE UL ARAD 

CONSILIUL LOCAL  BELIU 
Beliu,nr.632,tel.0257/322239 ,Fax 0257/322239, email:primariabeliu@gmail.com 

 

 
 

H O T Ă R Â R E A nr. 57    
din 30.06.2017  

         
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului 

Voluntar pentru Situații de Urgenț  al comunei Beliu 
 
 

    Consiliul local Beliu, întrunit în ședința ordinar  din 30.06.2017, 
    Având în vedere: 
 -prevederile Legii nr. 307/2006 privind ap rarea împotriva incendiilor, cu 
modific rile și complet rile ulterioare, Legii nr. 481/2004 privind protecția civil , 
republicat , cu modific rile și complet rile ulterioare, Ordonanței de urgenț  a 
Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor 
de Urgenț , cu modific rile și complet rile ulterioare, Ordonanței Guvernului nr. 
88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice 
comunitare pentru situații de urgenț , cu modific rile și complet rile ulterioare, 
Ordinului Administrației și Internelor nr. 96/2016, pentru aprobarea Criteriilor 
de performanț  privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare, 
 -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,  

 
HOTĂRĂȘTE : 

 
 Art.1 . Se aprob  Regulamentul de organizare și funcționare al Serviciului 
Voluntar pentru Situații de Urgenț  al comunei Beliu, serviciu de categoria I C1, 
în forma prezentat  în anexa nr. 1,  care face parte integrant  din prezenta 
hot râre. 

Art. 2 . Cu ducere la îndeplinire  a prezentei hot râri se încredințeaz  
șeful SVSU Beliu care va întocmi documentația necesar  în vederea emiterii 
avizului pentru sectorul de competenț  al serviciului  și o va înainta ISJ Arad și 
primarul comunei în calitatea sa de președinte al CLSU Beliu. 



Art. 3 . Prezenta hot râre se comunic  cu: 
- INSTITU IA PREFECTULUI-JUDE UL ARAD 
- Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgenț  Arad, 
- Primarul comunei Beliu, 
- Cet enii prin afişare, 

 
 

  PREŞEDINTE DE ŞEDIN                                  Contrasemneaz : 
        MIHOC IOAN                                 SECRETARUL COMUNEI BELIU 

                                                                          jr. BIR U ANA-MARIA 
 


