
JUDETUL SIBIU 
COMUNA BLAJEL 

CONSILIUL LOCAL 
___________________________________________ 

 
HOTĂRÂRE 

pentru trecerea autoturismului Dacia Logan, SB – 16 – PCB, in administrarea Serviciului 
pentru Situatii de Urgenta Blajel 

 
Consiliul Local al comunei Blăjel, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 22 iunie 2021  

Având în vedere referatul de aprobare al proiectului de hotarare privind trecerea autoturismului 
Dacia Logan avand nr, de inmatriculare SB – 16 – PCB, in administrarea SVSU, intocmit de Primarul 
Comunei Blajel, inregistrat sub nr. 2296/17.06.2021, aflat la pozitia nr 2 a ordinii de zi a sedintei 
extraordinare, prin care se propune utilizarea autovehicului in cadrul Serviciului Voluntar pentru 
situatii de urgenta, 

Analizand raportul Serviciului Voluntar pentru situatii de urgenta inregistrat sub nr. 2314 din 22 
iunie 2021 si avizul comun al comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 din data de 22 iunie 2021 prin care 
se propune aprobarea proiectului de hotarare 

Vazand HCL 42/18.06.2020 privind reorganizarea SVSU, 
În conformitate cu dispozițiile art. 80 – 83 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată şi actualizată, ale art. 15 din Ordinul 
ministrului afacerilor interne nr. 75 din 27 iunie 2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă 
privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de 
urgenţă,  

În temeiul prevederilor art. 129 alin (6) lit. „a” coroborat cu alin (7) lit „o” din OUG nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art.1. (1) Se aprobă transmiterea autoturismului Dacia Logan, avand numar de inmatriculare SB 

– 16 – PCB, din administrarea Comunei Blajel in administrarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de 
Urgenta, care va raspunde de intretinerea acestuia.  

 
Art.2. Primarul comunei Blăjel, prin SVSU din subordine, va asigura ducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri, cu respectarea dispoziţiilor din actele normative în materie. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,        CONTRASEMNEAZA 
          Fagadar Ioan                          Secretar general 
                                       Ghiorghe Ioana 
 
 
 
 
Nr. 40/2021 
Prezenţi la şedinţă: 10 consilieri 
Adoptată în şedinţa extraordinara din data de 22 iunie 2021 
Cu un număr de 6 voturi „pentru”, 3 voturi „impotriva” (Roman Alina, Vandor Mihai, Boesan Mihai) 
si 1 abtinere (Vandor Alin)  din numărul total de 11 consilieri in functie  


