ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
COMUNA NAIDĂŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
nr.46 din 26.10.2012 privind aprobarea achiziţionării unei sirene electrice/electronice de alarmare
Văzând expunerea de motive la proiectul de hotărâre;
Văzând prevederile art.46 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu
modificările şi completările ulterioare
În conformitate cu prevederile art.14 lit.g din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva
incendiilor, art.27, lit i şi j şi art.41, alin.2 din Legea nr.481/2004privind protecţia civilă, republicată în
2008, art.6 alin.1 şi 2, art.24 din O.M.A.I. nr.1259/2006 pentru aprobarea Normelor privind
organizarea şi asigurarea activităţii de inştiinţare, avertizare, prealarmare şi alarmare în situaţii de
protecţie civilă, art.45 lit.b din ordinul comun MAI/MMGA nr.638/420/2007 pentru aprobarea
Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene
meteorologice periculoase, accidente de construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale;
În temeiul prevederilor art. 36 alin.6, lit.a, pct.8, art. 45 alin.(3) şi art. 115 alin.(1) lit. b din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
Consiliul local al comunei Naidăş, întrunit în şedinţă ordinară,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. – Se aprobă achiziţionarea unei sirene electrice/electronice de alarmare.
Art.2. – Achiziţionarea sirenei specificate la art.1 se realizează în scopul asigurării alarmării
populaţiei de pe raza comunei Naidăş în caz de situaţie de urgenţă.
Art.3. – Sirena de alarmare va fi achiziţionată după ce suma necesară plăţii contravalorii
acesteia va fi prevăzută distinct în buget.
Art.4. – După realizarea efectivă a achiziţionării sirenei prevăzute la art.1 aceasta se va
cuprinde în evidenţa contabilă a Comunei Naidăş.
Art.5. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei Naidăş
şi compartimentul de contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art.6. – Prezenta hotărâre, se va face publică: prin afişare şi pe site-ul Primăriei comunei
Naidăş; intră în vigoare şi se comunică în baza prevederilor art.48 alin.2, ale art.49 alin,1 teza II şi ale
art.115 alin.3 şi 5 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în 2007, la:
-

Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin;
Primarul comunei Naidăş;
Compartimentul de Contabilitate al Consiliului Local al comunei Naidăş;
I.S.U. „SEMENIC” al judeţului Caraş-Severin.
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