ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TARCĂU

HOTĂRÂRE

privind desemnarea şefului Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă
Consiliul local al comunei Tarcău, judeţul Neamţ;
În conformitate cu prevederile art. 13 lit. „e” din Legea nr. 307/2006, privind apărarea
împotriva incendiilor, modificată şi completată şi a art. 28 lit. „a” din Ordinul nr. 96/2016, pentru
aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare
şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă;
Văzând expunerea de motive nr. 9.830/21.12.2016 a viceprimarului comunei prin care solicită
desemnarea şefului serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă;
Analizând referatul secretarului comunei prin care se arată că în urma organizării concursului
pentru ocuparea postului vacant de şef de serviciu voluntar pentru situaţii de urgenţă domnul Cucu
Florinel a fost declarat admis, precum şi avizul nr. 2928522/21.12.2016 emis de Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ;
În temeiul art. 36 alin. (1) alin. (9) şi ale art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, modificată şi completată,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se desemnează domnul Cucu Florinel pentru a ocupa funcţia contractuală de şef
serviciu în cadrul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Tarcău.
Art. 2 Încadrarea şefului de serviciu urmează a se face prin dispoziţie a primarului în
conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Art. 3 Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi
instituţiilor publice interesate, precum şi aducerea acesteia la cunoştinţă publică prin
afişaj la sediul primăriei.
Preşedinte de şedinţă,
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Contrasemnează pentru legalitate,
secretar comună Gheorghe Juncu
Nr. 71 din 21 decembrie 2016
Număr consilieri locali în funcţie 13
Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Tarcău
cu un număr de 13 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă din totalul de 13 consilieri prezenţi

