ROMÂNIA
JUDETUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL VIILE SATU MARE
HOTĂRÂRE NR.
3i
12012
privind aprobarea Planului de măsuri pentru sezonul rece
al Comunei Viile Satu Mare, pentru 2012 - 2013

•

Consiliul Local Viile Satu Mare, judeţul Satu Mare, Întrunit În şedinţa ordinară din
data de 19.12.2012, la sediul Primăriei Viile Satu Mare, În baza dispoziţiilor art. 39 alin. 1
din Lenea nr. 215/2001 privind administratia publică Iflr.;:tli:l r.11 modificările si comoletările
ulterioare,
.
având În vedere Expunerea de Motive prezentată de domnul primar al comunei
Viile Satu Mare, În calitate de preşedinte al Comisiei Locale pentru Situaţii de Urgenţă din
Viile Stu Mare, judeţul Satu Mare,
pentru Îndeplinirea dispoziţiilor Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de
interes public, cu modificările şi completările ulterioare, a dispoziţiilor H.G. nr. 1491/2004
privind Regulamentul cadru privind structura organizatorica, atributiile, functionarea si
dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situatii de urgenta,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. d, alin. 6 lit. a, precum şi art. 45 alin. 1 din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă Planul de măsuri pentru prevenirea şi combaterea înzăpezinlor,
Îngheţului, alunecuşului şi a altor fenomene meteorologice periculoase specifice sezonului
rece pentru perioada 2012 - 2013, al comunei Viile Satu Mare, judeţul Satu Mare,
conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru realizarea prevenirii
populaţiei, şi stabilirii măsurilor de intervenţie a evenimentelor ce se pot produce În
sezonul rece.
Art. 2. Acest plan va fi dus la Îndeplinire de către primarul comunei Viile Satu Mare
În calitatea lui de preşedinte al Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă, În vederea
aplicării prezentei hotărâri.
Art. 3. Colectivul de coordonare a activitatilor de deszapezire si asigurarea
circulatiei pe drumurile publice, prin grija coordonatorului Pinte Tiberiu, informeaza
saptamânal primarul, printr-un raport concret privind activitatea desfasurata, evenimentele
intervenite, precum si orice alte situatii ce au legatura cu activitatea specifică sezonului
rece, raport care se va aduce la cunoştinţa Consiliului Local Viile Satu Mare, prin grija
primarului.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu Instituţia Prefectului - Judeţul Satu Mare
şi se adduce la cunoştinţă publică.
Viile Satu Mare la 19.12.2012

contrasemnează pentru legalitate
Secretarul comunei Viile Satu Mare
Ber~anuela
Eva
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