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HOTARAREA NR.6 
Din 18.03.2020 

Privind: Punerea la dispozitie familiei Mustard Mihail, din str.Liliacului,nr.9 , a cate un modul locativ 
tip container 6000 x 2400 x 5700 mm, din gestiunea UAT Tecuci —Serviciul ADPP, in regim de urgenta, pentru 
asigurarea cazarii in urma incendiului care i-a distrus casa in data de 07.12.2019. 

Avand in vedere prevederile: 
- Referat nr.27293 / 18.03.2020 emis de BMSU; 
- Adresa DAS nr.1797/ 18.03.2020. inregistrat la UT TECUCI CU NR.27397 / 18.03.2020; 
- Referatul nr. 27434 / 18.03.2020 emis de Serviciul ADPP; 
- Procesul verbal de interventie nr. 75 / 17.03.2020 emis de sectia de pompieri Tecuci 
- art.24 din OUG 21 / 2004, privind Sistemul National de Managment al Situatiilor de Urgenta 

aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 15/2005 si OUG nr.1 / 2014 privind unele 
masuri in domeniul managementului situatiilor de urgenta,precum Si OUG nr. 89 din 23.12.2014 
pentru modificarea Si completarea unor acte normative in domeniul situatiilor de urgenta Si al 
apararii impotriva incendiilor; 

- HG 1491 din 09.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind structura 
organizatorica,atributiile ,functionarea si dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situatii de 
urgenta; 

In temeiul art.5,alin.3 din Regulamentul Comitetului local pentru situatii de urgenta,aprobat prin 
Dispozitia nr. 1339 din 08.11.2019 a Primarului municipiului Tecuci, 

Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta Tecuci, 
adopta urmatoarea hotarare: 

Art. 1 Se aproba punerea la dispozitie familiei Mustata Mihail, din str.Liliacului,nr.2, a unui modul 
locativ tip container 6000 x 2400 x 5700 mm, din gestiunea UAT Tecuci, in regim de urgenta, pentru asigurarea 
cazarii in urma incendiului care i-a distrus casa in data de 17.03.2020. 

Art. 2 Modulul va fi amplasat in interiorul proprietatilor fara a afectarea domeniul public. 
Art.3 Transportul modulului la adresa de amplasare se va face prin grija prin grija Serviciului ADPP. 
Art.4 Racordarea la utilitati si contravaloarea acestora vor fi suportate integral de familiei Mustard 

Mihail. 
Art.5 Incalzirea pe timpul iernii sa se faca numai cu surse de caldura alimentate cu energie electrica Si 

nu cu sobe pe combustibili solizi sau lichizi. 
Art.6 Predarea primirea modulelor se va face pe baza de proces verbal, a carei valabiliatate va putea fi 

prelungita la cererea beneficiarului, dar nu mai tarziu de data finalizarii refacerii locuintei. 
Art.7 Prezenta hotarare va fi pusa in aplicare prin grija Serviciului ADPP. 
Art.8 Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati prin grija Biroului monitorizare situatii 

de urgenta care constituie Si Centrul operational cu activitate temporara. 
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