ROMÂNIA
JUDEŢUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ORLAT
Comuna Orlat , str. Avram Iancu , nr. 202 , tel/fax 0269/571104 , 0269/571455
HOTĂRÂREA
Nr. 31 / 2019
privind aprobarea colaborării Comunei Orlat cu Oraşul Sălişte
în vederea finanţării în comun a SMURD Sălişte
Consiliul Local al Comunei Orlat , Judeţul Sibiu , întrunit în şedinţă ordinară la data de
30.05.2017 ,
În aplicarea art. 45 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215 / 2001 , republicată ,
Luând act de proiectul de hotărâre iniţiat de către primarul comunei Orlat prin care acesta
propune aprobarea colaborării Comunei Orlat cu Oraşul Sălişte în vederea finanţării în comun a
SMURD Sălişte , cu posibilitatea de deservire a u.a.t - urilor învecinate , precum şi pe cele ale raportului
de specialitate întocmit în acest sens ,
Ţinând seama de prevederile art.119-123 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătăţii cu modificările şi completările ulterioare precum şi de prevederile art. 35 din Legea
nr.273/2006 a finanţelor publice locale, cu modificările şi completările ulterioare ,
În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.d şi alin.6 lit. a , art.45 alin.2 lit. f , art.115 alin.1 lit.b,
alin. 4 - 7 din Legea administraţiei publice locale nr. 215 / 2001 , republicată , cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă colaborarea Comunei Orlat cu Oraşul Sălişte şi celelalte comune partenere, în scopul
organizării , funcţionării şi finanţării Serviciului mobil de urgenţă , reanimare şi descarcerare SMURD
Sălişte.
Art.2. Scopul colaborării este asigurarea intervenţiei specializate în acordarea primului ajutor
calificat , reanimarea , descarcerarea şi executarea operaţiunilor de salvare de către SMURD Sălişte
tuturor locuitorilor Comunei Orlat.
Art.3. Se mandatează primarul comunei Orlat , dl. Gâţă Aurel , să semneze în numele şi pentru u.a.t.
Comuna Orlat actele ce decurg din operaţionalizarea S.M.U.R.D. Sălişte cu factorii responsabili la
nivel judeţean şi local implicaţi nemijlocit în înfiinţarea şi funcţionarea acestei structuri ca echipaj de
prim ajutor.
Art.4. Contribuţia proprie a u.a.t. Comuna Orlat plătită din bugetul local al Comunei Orlat, va fi egală
cu cheltuiala SMURD Sălişte raportată la numărul de persoane deservite din comună.
Art.5. (1): Prezenta hotărâre se comunică prefectului judeţului Sibiu în vederea exercitării
controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţa publică prin grija secretarului comunei
Orlat .
(2):
Aducerea la cunoştinţa publică se face prin afişare la sediul autorităţilor administraţiei
publice locale , prin afişare la Panoul de Afişaj al Consiliului Local al Comunei Orlat.
(3): Se încredinţează primarul Comunei Orlat cu ducerea la îndeplinire a prevederilor
prezentei hotărâri.
Adoptată la Orlat , data : 30 mai 2019
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,
CONSILIER:
OPREA ARTENIE - OCTAVIAN

CONTRASEMNEAZĂ ,
SECRETAR COMUNA ORLAT ,
VULEA MONICA - ELENA

TOTAL CONSILIERI
13
PREZENŢI
11
PENTRU
11
ÎMPOTRIVĂ
0
ABŢINERI
0
6EX: 1EX DOSAR ŞEDINŢĂ
1 EX INSTITUŢIA PREFECTULUI
1 EX PRIMAR
1 EX DOSAR HCL
1 EX COMUNA ORLAT
1 EX ORAŞUL SĂLIŞTE

