ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
BODESTI
P R O I E C T nr. 14 din 12.04.2019

Avizat,
Secretar,
Bostan Ionel

HOTARARE
privind aprobarea achiziţionării unei autoutilitare sau autospeciale de
primă intervenție la incendii pentru comuna Bodești
Consiliul local al comunei Bodesti, judetul Neamt;
Având în vedere expunerea de motive nr. 2226 din 12.04.2019 întocmită
de Primarul comunei Bodești, raportul de specialitate nr. 2226 din 12.04.2019
întocmit de biroul contabilitate, financiar, impozite și taxe locale;
În conformitate cu prevederile HCL privind aprobarea bugetului local pe
anul 2019, a Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
În temeiul art. 36, alin. (6), lit. „a”, pct. 8 şi art. 45, din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă achiziţionarea unei autoutilitare sau autospeciale de
primă intervenție la incendii pentru comuna Bodești în sumă de maxim 100.000
lei.
Art.2. În cazul achiziționării acesteia din afara României, se aprobă
deschiderea a două conturi la banca, unul în lei şi unul în valută pentru
efectuarea plăţii.
Art.3. Se împuternicește primarul comunei Bodești, Barna Marinel, pentru
a dispune de contul deschis la bancă pentru efectuarea plăţii autospecialei de
intervenţii la incendii.
Art.4. Secretarul comunei va înainta si comunica prezenta hotărâre
autorităților și persoanelor interesate.
Inițiator,
Primar,
Barna Marinel
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Nr. 2226 din 12.04.2019
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziţionării unei
autoutilitare sau autospeciale de primă intervenție la incendii pentru
comuna Bodești

Având in vedere prevederile din:
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, republicata, cu modificările
şi completările ulterioare;
- Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și
completările ulterioare;
- Ordinul M.A.I nr. 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind
constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private
pentru situaţii de urgenţă.
Fata de cele prezentate mai sus supun spre aprobare Consiliului Local al
comunei Bodești Proiectul de hotărâre privind aprobarea aprobarea achiziţionării
unei autoutilitare sau autospeciale de intervenţii de primă urgență la incendii
pentru comuna Bodești.
Primar,
Barna Marinel
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Nr. 2226 din 12.04.2019
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziţionării unei
autoutilitare sau autospeciale de primă intervenție la incendii pentru
comuna Bodești
Subsemnatul PASCU CONSTANTIN avand functia de sef serviciu voluntar pentru
situatii de urgenta consider ca se impune achizitionarea unei autospeciale de
capacitate mica ce poate fi folosita de catre SVSU la interventiile ce survin pe teritoriul
comunei Bodesti .
Asigurarea dotarii comunei Bodesti cu o autospeciala este necesara deoarece
localitatea se afla la o distanta destul de mare de unitatea profesionista ISU
PETRODAVA care ajunge la interventie in medie 20-30 minute, SVSU putand interveni
in 10 minute .
Deasemeni un alt motiv ar fi numarul de incendii de locuinta 20 de cazuri in
ultimii 4 ani, incendii ce s-au manifestat cu violenta, la care daca se intervenea in cel
mai scurt timp urmările erau mai mici
In conformitate cu prevederile OMAI 96/2016 art. 3 SVSU se va dota in functie
de riscurile ce trebuie gestionate in sectorul de competenta.
S-a optat la varianta autospeciala de capacitate mica (rezervor ca apa de 1500
litri) pentru ca o astfel de autospeciala poate fi incadrata cu servanti voluntari si poate
fi adapostita mai usor pe perioada de iarna .
Conform prevederilor prevăzute în:
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, republicata, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și
completările ulterioare;
- Ordinul M.A.I nr. 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind
constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru
situaţii de urgenţă.
În consecinţă propun aprobarea Consiliului Local al comunei Bodești prezentul
proiect de hotărâre in forma prezentata de executiv întrucât îndeplinește condițiile
necesare de a fi adoptat.
INTOCMIT,
Sef SVSU,
PASCU CONSTANTIN

