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HOTĂRÂRE 
privind numirea consilierilor locali care vor face parte din 
Comandamentul de Iarnă Recaş pentru perioada 2016-2017

Consiliul Local al Oraşului Recaş, Judeţul Timiş,

Având în vedere:
 proiectul de hotărâre inițiat de primarul orașului Recaș privind numirea consilierilor locali

care vor face parte din Comandamentul de Iarnă Recaş pentru perioada 2016-2017;
 referatul întocmit de către șeful Serviciului Dezvoltare, Situații de Urgență și Autofinanțate

din cadrul Primăriei orașului Recaș înregistrat sub nr. 17.291 / 23.11.2016;
 prevederile O.U.G. nr.  21/2004, privind Sistemul Naţional  al  Situaţiilor  de Urgenţă, cu

modificările și completările ulterioare;
 prevederile Legii nr. 481/2004, privind protecţia civilă, republicată;
 prevederile art. 9 din H.G. 1.491/ 2004, privind aprobarea Regulamentului-cadru privind

structura  organizatorică,  atribuţiile,  funcţionarea  şi  dotarea  comitetelor  şi  centrelor
operative pentru situaţii de urgenţă republicată;

 prevederile  Hotărârii  Consiliului  Local  al  Orașului  Recaș  nr.  2  /  22.06.2016,  privind
validarea mandatelor consilierilor locali în Consiliul Local al Orașului Recaș;

 prevederile  Hotărârii  Consiliului  Local  al  Orașului  Recaș  nr.  3  /  22.06.2016,  privind
constatarea consiliului ca legal constituit;

 raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Oraş Recaş, prin care se
acordă aviz favorabil;

 prevederile art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 8, și în temeiul art. 45, art. 115 alin.
(1) lit. b) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se numesc următorii consilieri locali care vor face parte din Comandamentul de Iarnă
Recaş pentru perioada 2016-2017:

 Așchiopoae Ștefan;
 Nicula Daniel Silviu.

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică: 
                   -  Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş;
                   -  Primarului orașului Recaș;
                   -  Secretarului orașului Recaș;
                   -  Consilierilor locali mai sus numiți;
                   -  Cetăţenilor, prin afişare la sediul instituţiei și mass-media.

                                             Preşedinte de şedinţă                                Contrasemnează
                                                   Consilier                                                 Secretar oraș
                                              Ștefan AȘCHIOPOAE                           Jr. Cătălina MOLDOVAN 

Recaş, 29.11.2016
Nr. 188
Adoptată cu 14 voturi “pentru”
Nr. de consilieri prezenți: 14
Nr. de mandate: 15
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INIŢIATOR: PRIMAR – ING. PAVEL TEODOR

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 
privind numirea consilierilor locali care vor face parte din 
Comandamentul de Iarnă Recaş pentru perioada 2016-2017

Consiliul Local al Oraşului Recaş, Judeţul Timiş,

Având în vedere:
 referatul întocmit de către șeful Serviciului Dezvoltare, Situații de Urgență și Autofinanțate

din cadrul  Primăriei  orașului  Recaș,  înregistrat  sub nr.  17.291 /  23.11.2016,  privind
numirea consilierilor  locali  care vor  face parte din  Comandamentul  de Iarnă Recaş
pentru perioada 2016-2017;

 prevederile O.U.G. nr.  21/2004, privind Sistemul Naţional  al  Situaţiilor  de Urgenţă, cu
modificările și completările ulterioare;

 prevederile Legii nr. 481/2004, privind protecţia civilă, republicată;
 prevederile art. 9 din H.G. 1.491/ 2004, privind aprobarea Regulamentului-cadru privind

structura  organizatorică,  atribuţiile,  funcţionarea  şi  dotarea  comitetelor  şi  centrelor
operative pentru situaţii de urgenţă republicată;

 prevederile  Hotărârii  Consiliului  Local  al  Orașului  Recaș  nr.  2  /  22.06.2016,  privind
validarea mandatelor consilierilor locali în Consiliul Local al Orașului Recaș;

 prevederile  Hotărârii  Consiliului  Local  al  Orașului  Recaș  nr.  3  /  22.06.2016,  privind
constatarea consiliului ca legal constituit;

 raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Oraş Recaş, prin care se
acordă aviz _____;

 prevederile art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 8, și în temeiul art. 45, art. 115 alin.
(1) lit. b) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se numesc următorii consilieri locali care vor face parte din Comandamentul de Iarnă
Recaş pentru perioada 2016-2017:

 ________;
 ________.

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică: 
                   -  Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş;
                   -  Primarului orașului Recaș;
                   -  Secretarului orașului Recaș;
                   -  Consilierilor locali mai sus numiți;
                   -  Cetăţenilor, prin afişare la sediul instituţiei și mass-media.

Președinte de ședință                                         Contrasemnează                
                                                         Secretar Oraş

                                                                                             Jr. Cătălina MOLDOVAN           
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