
      ROMÂNIA
        JUDEŢUL COVASNA

                    
     COMUNA VALEA CRIŞULUI
             CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 60/2019
Privind participarea comunei Valea Crişului la ”Programul județean privind

construirea, reabilitarea şi dotarea remizelor serviciilor voluntare în situații de
urgență în subordinea consiliilor locale comunale” în perioada 2019-2020

Consiliul Local al comunei Valea Crişului, judetul Covasna,
Întrunit în şedinţa sa publică ordinară din  30.10.2019,
Analizând proiectul de hotărâre şi expunerea de motive iniţiate de primarul comunei

Valea  Crişului  privind  oportunitatea  și  necesitatea  participării  comunei  Valea  Crişului  la
Programul  privind  construirea,  reabilitarea  și  dotarea  remizelor  serviciilor  voluntare  în
situații de urgență în subordinea consiliilor locale comunale în perioada 2019-2020derulat de
către Consiliul Judeţean Covasna

Văzând  rapoartele  de  avizare  a  comisiei  de  specialitate,  a  compartimentului  de
specialitate  şi a secretarului general al comunei Valea Crişului,

Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr 109/2019  cu  privire  la
aprobarea  ”Programului  județean  privind  construirea,  reabilitarea  și  dotarea  remizelor
serviciilor  voluntare  în  situații  de  urgență  în  subordinea  consiliilor  locale  comunale”  în
perioada 2019-2020

În baza şi în executarea prevederilor :
-  Ghidul  Solicitantului  al  Programului  județean  privind  construirea,  reabilitarea  și

dotarea remizelor serviciilor voluntare în situații de urgență în subordinea consiliilor locale
comunale în perioada 2019-2020

- art. 3 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările
și completările ulterioare;

- Ordinul nr. 75 din 27 iunie 2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind
constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii
de urgenţă

-  Hotărârea  Consiliului  Local  al  comunei  Valea  Crișului  nr  59/2019  privind
reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Valea Crișului

- art 13 lit ”b” și ”d” din Legea nr 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,

-  art  10  lit  ”b”,  art  15  alin  (2)  din  Legea  nr  481/2004  privind  protecția  civilă,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În baza dispozițiilor art . 129 alin. (7) lit ”h”, art. 196 alin. (1) lit.”a” si art.197 alin.(1) si
(2) din OUG nr. 57/2019 - Codul administrativ

HOTĂRĂŞTE



Art. 1 Se aprobă achiziționarea de echipament pentru personalul din cadrul Serviciului
Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Valea Crișului, în valoare totală de 20.000
lei, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă participarea comunei Valea Crişului, judeţul Covasna, la ”Programul
județean privind construirea, reabilitarea și dotarea remizelor serviciilor voluntare în situații
de  urgență  în  subordinea consiliilor  locale  comunale”  derulat  de  către  Consiliul  Judeţean
Covasna

Art. 3 Se aprobă cofinanţarea proiectului prevăzut la art. 1 cu un aport de 10.000 lei
reprezentând 50% din valoarea totală a acestuia.

Art. 4 – (1) Se aprobă modelul « Acord de asociere » conform Anexei 2, care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se mandatează primarul comunei Valea Crişului,  judeţul Covasna- dl Kisgyörgy
Sándor– pentru reprezentarea şi semnarea Acordului de asociere prevăzut la alin (1).

Art.  5 Cu  aducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri,  se  însărcinează  primarul
comunei Valea Crişului, judeţul Covasna

Valea Crişului, la 30.10.2019
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