
    
HOTĂRÂRE 

 privind  completarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului Voluntar pentru 

Situații de Urgență al comunei Daia 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  DAIA, JUDEŢUL GIURGIU 

Având în vedere: 

 

-expunerea de motive a primarului comunei Daia nr.3087 / 2013 

-raportul  secretarului  comunei Daia nr. 3088 /2013 

-raportul de avizare al comisiei  juridice nr.3376  /  2013 

-prevederile art.6 (9) din Lg.nr.52/2003 privind transparenta decizionala în administraţia 

publica și procesul-verbal nr.3089  /2013 

-prevederile art.59-62  Lg.nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative , republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

-prevederile pct. 5.2.1.lit.,,c,, din anexa la  H.G. nr.846 / 2010 pentru aprobarea Strategiei naţionale 

de management al riscului la inundaţii pe termen mediu şi lung , republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare 
-prevederile art.52 (3) din Ordinul nr.1442/2012 al M.M.P.  și nr. 192/2012 al  M.A.I.privind 
pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, 

fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe 

cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră 
-prevederile H.C.L.Daia nr. 22/ 29.04.2010 privind înființarea Serviciului Voluntar pentru 

Situații de Urgență 
 In temeiul art.45, alin.1, din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

 modificările şi completările ulterioare 

H O T A R A Ş T E 

 Art.1.. Se completează Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului Voluntar 

 pentru  Situații de Urgență al comunei Daia cu noile atribuții ce revin șefului S.V.S.U. după 

 cum urmează : 

După art. 19 se va introduce un nou art. 19 ^ 1 , care va avea următorul conținut : 

,,Art.19^ 1 . Șeful S.V.S.U. , d-l Florescu Marian  va îndeplini și funcția de agent de 

 inundații ,, și va avea  atribuțiile prevăzute în anexa nr. 1 , care face parte integrantă din 

 prezenta hotărâre. 
 Art. 2. Prevederile  prezentei hotarari vor fi  aduse la indeplinire de către  d-l Florescu Marian și  

 secretarul comunei o va comunica instituțiilor și persoanelor interesate . 

 Art. 3. Pe data prezentei anexa nr. 1 a H.C.L. nr.22/29.04.2010 se modifică în mod corespunzător. 
 

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ         CONTRASEMNEAZĂ,  SECRETAR  , 

  MARIN TUDORACHE                                       NICULINA CHIRAN 

 

 

 

DAIA, 30.08. 2013 

Nr.33 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 8  voturi pentru din totalul de 11 consilieri ai Consiliului  Local al 

comunai Daia       


