
                                                                                                  R  O  M  Â  N  I  A 
 J U D E Ţ U L  S  L A J 

  ORAŞUL  ŞIMLEU  SILVANIEI 
   CONSILIUL LOCAL  

 
 

 

                   
   HOT RÂREA NR. 76 

                                                                     din 03.07.2018                     
privind încetarea activit ții Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgenț  Șimleu Silvaniei  

     
Consiliul Local al oraşului Şimleu Silvaniei, judeţul Sălaj, întrunit în şedinţă publică în data  de  

3 iulie 2018; 

Având în vedere Expunerea de motive nr. 8972/2018 a Primarului orasului Simleu Silvaniei, 
Raportul de specialitate nr. 8973/2018 al Compartimentului pentru situații de urgență, Avizul Comisiei 
pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, servicii, comerţ şi agricultură i 
Avizul Comisiei de administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii 
publice, respectarea drepturilor omului, culte şi problemele minorităţilor ale Consiliului Local; 

În baza prevederilor art. 52 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu 
modificările i completările ulterioare şi ale art. 36 alin. 2 lit. d, alin. 6 lit. a pct. 8  din Legea nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare,  

                                                                 HOT R ŞTE: 

 Art.1. Se aprobă încetarea activității Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență imleu 
Silvaniei deoarece în ora ul imleu Silvaniei funcționează servicii de urgență profesioniste care se 
asigură de către Secția de pompieri imleu Silvaniei din subordinea Inspectoratului  pentru Situații de 
Urgență ”Porolissum” al județului Sălaj. 
 Art.2. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri î i încetează aplicabilitatea HCL nr. 
113/2005 i HCL nr. 120/2008 i orice alte acte subsecvente. 
 Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul ora ului imleu 
Silvaniei, Viceprimarul ora ului imleu Silvaniei i Compartimentul pentru situații de urgență. 

Art.4. Prezenta hotărâre poate fi atacată în condițiile  Legii nr. 554/2004 privind contenciosul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu: 
            - Primarul oraşului Şimleu Silvaniei; 
                 - Viceprimarul ora ului imleu Silvaniei;               
              - Prefectul Judeţului Sălaj; 
                 - Inspectoratul  pentru Situații de Urgență ”Porolissum” al județului Sălaj; 
                 - Compartimentul pentru situații de urgență 
                 - dosar hotărâri. 

 
                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢ ,                                                CONTRASEMNEAZ , 
                         OPREA MIHAI                                                              SECRETAR DELEGAT,  
                                                     ALINA-MARIANA PETHO 


