
            ROMANIA
   JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA

H O T Ă R Â R E 
pentru modificarea Anexei 2 la HCL nr.11/2009 privind aprobarea noii structuri 

organizatorice a  Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă  din oraşul Breaza

Având  în  vedere  expunerea  de  motive  nr.731/21.01.2011  întocmită  de  Ferăstraeru 
Nicolae, Primarul oraşului Breaza;

În  baza  Criteriilor  de  Performanţă  privind  structura  organizatorică   şi  dotarea 
Serviciilor  Voluntare  pentru  Situaţii  de  Urgenţă  emis  de  Ministerul  Administraţiei  şi 
Internelor  prin  Ordinul  nr.  718/30.06.2005,  modificat  şi  completat  cu  Ordinul 
nr.195/20.04.2007.

Ţinând seama de:
- raportul de specialitate nr.755/21.01.2011 întocmit  de persoana delegată cu atribuţii de 

Şef Serviciu Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă;
- raportul Comisiei Buget-finanţe, … comerţ şi servicii din cadrul Consiliului Local Breaza;
- avizul nr.773/21.01.2011 al secretarului oraşului Breaza;

În conformitate cu  art. 13 lit. d, art.31 alin.3, a art.32 precum şi a art.33 din Legea nr.  
307/2006  privind apărarea  împotriva  incendiilor  şi  art.  10  lit.  b  din  Legea  nr.  481/2004 
privind Protecţia Civilă modificată şi completată cu Legea nr. 212 /2006;

În temeiul art. 36 alin. (6) lit. “a” pct. 8 raportat la alin. 2 lit. “d” si art. 115 alin. (1) lit.  
“a” coroborat cu art.45 alin. (1) din  Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,  
republicată, modificată şi completată;

 Consiliul Local al oraşului Breaza adoptă prezenta hotărâre:

Art.I. Se modifică Anexa nr.2 – STAT DE FUNCŢII - la HCL nr.11/2009 privind 
aprobarea noii structuri organizatorice a  Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă  din 
oraşul Breaza, conform Anexei la prezenta hotărâre.

Art.II. Cu data adoptării prezentei hotărâri se revocă Anexa 2 la HCL nr.11/2009.
Art.III. Celelalte prevederi cuprinse în HCL nr.11/2009 şi în Anexele la aceasta ramân 

nemodificate.
Art.IV. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija Serviciului Administraţie Publică 

Locală: Instituţiei Prefectului şi Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă.

Preşedinte de Şedinţă:                                                   Contrasemnează:
 Consilier local,                                                                         Secretar oraş,
Mihalache Cătălin   Moldoveanu Elena 
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