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H O T Ă R Â R E A 

 

                        privind constatarea desființării Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al  

                        Oraşului Deta, judeţul Timiş. 

 

 

 

              Consiliul local al oraşului Deta, Judeţul Timiş ; 

              Având în vedere referatul nr. 2.494/2020 al Șefului Serviciului Voluntar pentru Situații de 

Urgență al oraşului Deta privind constatarea desființării S.V.S.U al Orașului Deta, ca urmare a faptului 

că avizele de funcționare nu mai sunt valabile, în condițiile în care în orașul Deta funcționează o 

subunitate din cadrul serviciilor profesioniste pentru situații de urgență a I.S.U. ”BANAT” al Județului 

Timiș, referatul de aprobare al Primarului oraşului Deta, precum şi avizul Comisiei Juridice și pentru 

administrație publică locală; 

              În conformitate cu prevederile art. 34, alin. (1) și (2) din Criteriile de performanță privind 

constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență 

aprobate prin O.M.A.I. nr. 75/27.06.2019 ; 

              În temeiul art. 139 și art. 196, alin. (1), litera „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare ; 

 
 
 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

             Art.1. Se ia act de desființarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al Oraşului 

Deta, în condițiile în care în orașul Deta funcționează o subunitate din cadrul serviciilor profesioniste 

pentru situații de urgență a I.S.U. ”BANAT” al Județului Timiș, subunitate dotată cu două autospeciale 

de stingere a incendiilor cu apă și spumă. 
              

 
 

             Art.2. Prezenta hotărâre se comunică: 

                      - Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş ; 
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                      - Compartimentului Administraţie publică locală, secretariat al Primăriei oraşului Deta; 

                      - Compartimentului Protecție civilă al Primăriei oraşului Deta. 

                      - Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”BANAT” al Județului Timiș . 
 
 
 

I N I Ț I A T O R, 

Primarul Orașului Deta. 
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