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                                                                                                                Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                           cu votul a  18  consilieri 

       

    HOTĂRÂREA NR. 59 

privind desfiintarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Husi,  

serviciu fara personalitate juridica, subordonat Consiliului Local al municipiului Husi 

 

Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui;  

 

Avand in vedere:  

 Referatul Directiei Administratie Publica Locala nr. 4440 din 19.02.2020; 

 Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi nr. 4497 din 19.02.2020 privind 

desfiintarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Husi, serviciu fara 

personalitate juridica, subordonat Consiliului Local al municipiului Husi; 

 Raportul Direcţiei Administratie Publica Locala nr. 4498 din 19.02.2020 si Raportul 

Compartimentului Juridic nr. 4499 din 19.02.2020; 

 Avizul Comisiei juridice şi de disciplină, pentru administraţie publică locală, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti; 

 Avizul Comisiei de studii, prognoze şi programe economico-sociale, buget, finanţe, 

privatizare, servicii publice şi comerţ. 

 

In conformitate cu prevederile art. 3 alin. (3) si ale art. 34 din Ordinului Ministerului 

Afacerilor Interne nr. 75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind constituirea, 

incadrarea si dotarea serviciilor voluntare si a serviciilor private pentru situatii de urgenta; Legii nr. 

307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare; ale art.129 alin. (1), alin. (2) lit. a) si lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;  

 In temeiul prevederilor art. 139 alin. (1)  si ale art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G.  nr. 57/2019 

privind Codul administrativ. 

HOTARASTE: 
 

            Art.1. Se aproba desfiintarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Husi, serviciu 

fara personalitate juridica, subordonat Consiliului Local al municipiului Husi. 

 

            Art.2. Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul municipiului Husi.  
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