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DIN 29 IIUNIE 2018

privind modifcarea organigramei si a Tabelurtti nominal cu perso,
incadrat tn Serviciul voluntar pentru situalii de urgenld al comu

Tulnici, j udelul L'rancea

consiliul locul ul comunei rulnici, judelul vrancea, tntru
Sedinld ordinard, in dutu de 29 iunie 201g

- v5z6nd raportul de specialitate al domnului Csudor Nicu - Flor
Serviciul Voluntar pentru Situalii de UrgenJ[, inregistrat sub nr. 32j
22 iunie 2018, prin care propune emiterea unui proiect de hotlr6re p
modif-carea Organigramei gi a Tabelului nominal cu personalul inca
Serviciul Voluntar pentru situa{ii de Urgen(6 al comunei Tulnici, j
Vrancea expunerea de motive cafi gi proiectul de hot6r6re iniJi
Primarul comunei Tulnici, jude{ul Vrancea;

- av0nd avizul favorabil din partea comisiei pentru invd(d
sdndtate, cultur5, protecJie socil6, activitali sportive gi de agrement;

- analizdnd prevederile art. 13 lit. "b" din Legea rtr.30712006 p
aparar ea impotriv a incendi i lor.

28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de aplrare imp
incendiilor;

- in temeiul dispozitiilor art. 36 alin. 2\it."d,,, art.36 alin. (

,,a",pct.8, art. 45,ale art. 115 alin.(l) lit.,'b',, precum si ale art. lI7
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Legea nr. 21512001 privind administ ratia
cu modificdrile gi completlrile ulterioare:

IIOTAWTE:
i Serviciului Voluntar pentru

Vrancea, conform anexei nr.
otdrAre.

Art. 2. Aprobarea Tabelului nominal cu
Serviciul voluntar pentru SituaJii de urgen{i al
Vrancea, conform unexei nr. 2 care face parte

hotdrdre.

Art. 3 cu data prezentei, H.c.L. nr. 3g din 30 septembrie 20r
inceteaza ap I i c abi I itatea.

Art. 4. Prevederile prezentei hotardri vor fi vyrrrrrr w \l\

i:t:f|^::Tyl.i Tulnici, judelul Vrancea, prin aparatul de specialit

conaunicate celor interesafi, prin gnja secretarului comunei.
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