
                                                                                                      
  
 
 
 
 
 

  H  O  T  Ă  R  Â  R  E  
NR 26   DIN 18.02.2010  

Privind însuşirea variantei finale a proiectului de stemă a comunei Peciu Nou 
 

 Consiliul local al comunei Peciu-Nou judeţul Timiş; 
 Având în vedre expunerea de motive a d-nei viceprimar Vancu Mihaela , cu privire la  necesitatea 
însuşirii variantei finale a proiectului de stemă a comunei Peciu Nou, 
 Văzând şi procesul verbal din care rezultă că s-a îndeplinit procedura dezbaterii şi consultării cetăţenilor  
privind afişarea celor trei variante la sediul consiliului local,afişare care a avut loc în ziua de 04.02.2010. 
 Ţinând cont de prevederile Hotarârii Guvernului nr.25/2003 privind stabilirea metodologiei de elaborare, 
reproducere si folosire a stemelor judetelor, municipiilor, oraselor si comunelor;  
 În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin (2) litera b şi art.45 din legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, 
 
 Adoptăm prezenta 
 
 

H O T Ă R Â R E: 
 
 Art.1. Se însuseste modelul de stema a COMUNEI Peciu Nou , varianta.  cinci  , conform anexei care 
face parte integranta din prezenta hotarâre. 

Art. 2. În termen de 10 zile de la data adoptării prezentei hotărâri , primarul comunei va înainta Comisiei 
de Heraldică a judeţului Timiş, propunerea de stemă înşuşită potrivit prevederilor art.1 din prezenta hotărâre, în 
vederea analizării acesteia din punct de vedere al ştiinţei şi artei heraldice, al tradiţiilor istorice locale, precum şi 
al realităţilor social-culturale specifice comunei Peciu Nou . 

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul comunei Peciu Nou ,d-
nul Ioan Fărcălău .  
 Art.4 – Prezenta hotărâre, se comunică: 

• Cetăţenilor ,prin afişare; 
• D-nului primar Ioan Fărcălău; 
• Comisiei de heraldică a judeţului Timiş; 
• Instituţiei Prefectului Judeţul Timiş. 
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Nr. 2070 Din 12.02.2010 
 
                                                                    REFERAT 
 
 
                                Subsemnata Plesu Vancu Mihaela , viceprimarul comunei Peciu-Nou , prin prezenta aduce 
la cunostinta Consiliului Local al comunei Peciu-Nou necesitatea reorganizarii Serviciului Voluntar pentru 
Situatii de Urgenta al comunei Peciu-Nou , judetul Timis , conform noi legislatii in vigoare. 
                                Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta, constituit ca structura la nivelul Primariei 
comunei Peciu-Nou , are in componenta sa personal angajat: 

- 1- Sef  serviciu; 
- 1- Sofer autospeciala. 
Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta face parte din structura Consiliului  

Local are ca scop apararea vietii , avutul public si privat impotriva incendiilor si a altor calamitati , in sectorul 
de competenta stabilit cu avizul I.S.U. ,, BANAT “ al judetului Timis , precum  si acordarea ajutorului 
persoanelor aflate in pericol in caz de accidente sau dezastru. 
                               Avand in vedere prevederile art.13 , litera ,, d “ si art 14 , lit. ,, i “, din Legea nr.307 din 12 
iulie 2006 , privind apararea impotriva incendiilor ; art. 6,  lit. ,, c” din O.M.A.I. nr. 163/28.02.2007 pentru 
aprobarea Normelor Generale de aparare impotriva incendiilor , art. 1-5 si 11 din O.M.I.R.A. nr. 195/ 
20.04.2007 privind modificarea si completarea Ordinului M.A.I. 718/2005 pentru aprobarea Criteriilor de 
performanta privind structura organizatorica si dotarea serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta ; art. 10, 
lit. ,, b” din Legea nr. 481/08.11.2004 privind protectia civila ; art. 5 , al. (1) din Ordonanta Guvernului 
Romaniei nr. 88/2008 , aprobata prin Legea nr.363/07.06.2002 privind infiintarea , organizarea si functionarea 
serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta si Legea 15/2001 , republicata art. 38, al. (2), lit. ,, e, k, 
n, q “ , ale art. 46 , al.(1) este necesara reorganizarea serviciului la care s-a facut referire , urmand ca pentru o 
mai buna gestionare si dezvoltare in viitor sa autorizam serviciul cu sprijinul A.N.R.S.C. . 
                              Deasemenea este necesara aprobarea anuala a Planului de analiza si acoperire a riscurilor la 
nivelul unitatilor administrativ – teritoriale si resursele necesare aplicarii acestuia , pentru acestea este necesara 
alocarea unei sume din bugetul local pentru dotarea cu echipamente necesare functionarii serviciului ( in anul 
2009 a fost alocata din bugetul local suma de 15 mii lei ). 
                              Mentionez faptul ca este obligatorie intocmirea unor contracte de voluntariat cu persoane 
avand domiciliul pe raza comunei, apte din punct de vedere medical, pentru a face parte din Serviciul pentru 
Situatii de Urgenta. 
                        Persoanele care vor semna un contract de voluntariat cu primaria pot beneficia de prime de 
asigurare care sa acopere riscurile in caz de accident in timpul deplasarii si interventiei in situatii de urgenta. 
                               
                                                                                                     Intocmit, 
                                                                                                  Viceprimar 
                                                                                            Plesu Vancu Mihaela 

 


