ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
ORAȘUL POGOANELE
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea actualizării Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului
Voluntar pentru Situații de Urgență al orașului Pogoanele
Consiliul Local al orașului Pogoanele, judeţul Buzău;
Având în vedere:
- solicitarea Primăriei comunei Largu nr. 139 / 29.01.2019, inregistrată la noi sub nr.
734/31.01.2019, de a beneficia, contracost, de servicii cu autospeciala PSI a orașului
Pogoanele;
- Referatul, inregistrat sub numărul 1343/21.02.2019, întocmit de doamna Bădulescu Laura
Daniela, inspector Compartimentul de protecție civilă;
- prevederile Legii nr. 215/2001, republicată privind administraţia publică locală, art. 17 și
art.36 alin.(6) pct. 8, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările
și completările ulterioare;
- expunerea de motive a Primarului orașului Pogoanele, inregistrată sub nr.
1391/22.02.2019;
- avizul favorabil al Comisiei de specialitate a Consiliului local al orașului Pogoanele;
In temeiul art.45 alin.1 si art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 privind
administratia publica locala, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se actualizează Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Voluntar
pentru Situații de Urgență al orașului Pogoanele, conform anexei, parte integranta a
prezentei.
Art.2 La data emiterii prezentei orice hotărâre anterioară sau contrară prezentei își
incetează aplicabilitatea.
Art.3 Secretarul orasului Pogoanele va comunica prezenta hotărare persoanelor si
institutiilor interesate.
Președinte de sedință,
Consilier, Obială Ion

Avizat Secretar,
Jr. Cotruță Valentino Adrian

Nr. 13 / 27.02.2019
Aceasta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al orasului Pogoanele, in sedinta din data de
27 februarie 2019, cu respectarea prevederilor art.45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001, a
administratiei publice locale, republicata si actualizata, cu un numar de 14 voturi „pentru”, 0
„abţineri” si 0 voturi “impotriva”, din numărul total de 15 consilieri în funcţie si 14 consilieri
prezenţi la şedinţă.

