ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIUMANI

H O T Ă R Â R E A nr.68/2019
privind aprobarea reorganizării Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă
din comuna Ciumani
Consiliul Local Ciumani, la ședința ordinară din data de 23 septembrie 2019,
Luând în discuţie proiectul de hotărâre nr.70/2019 și Referatul de aprobare al
Primarul comunei Ciumani cu privire la aprobarea reorganizării Serviciului voluntar pentru
situaţii de urgenţă din comuna Ciumani
Având în vedere Raportul de specialitate nr.70/2019 al Compartimentului SVSU și
Avizul consultativ nr.70/2019 acordat de comisia de specialitate pentru administraţie publică
locală;
Luând în considerare prevederile:
- art.4 alin.(2), art.15 alin(4) şi art.25 litera a din Legea nr.481/2004
privind protecţia civilă, republicată cu modificările și completările ulterioare,
- art. 13 lit. d, art.31 alin.3, art.32 şi art.33 din Legea nr. 307/2006
privind apărarea împotriva incendiilor,republicată cu
modificările și
completatările ulterioare,
- art.7 litera a şi b din Hotărârea Guvernului nr.642/2005 privind
aprobarea Criteriilor de clasificare a unităţilor administrativ-teritoriale,
instituţiilor publice şi operatorilor economici din punct de vedere a protecţiei
civile, în funcţie de tipurile de risc specifice,
- art.1 alin. (1, 2 şi 4) din Ordonanţa Guvernului nr.88/2001 privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor de urgenţă pentru situaţii de
urgenţă, aprobată cu modificările şi completările prin Legea nr.363/2002 cu
modificările ulterioare aduse de Ordonanţa nr. 25/2004,
- Ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr.160/2007 pentru aprobarea
Regulamentului de planificare, organizare, desfăşurare şi finalizare a activităţii de prevenire a
situaţiilor de urgenţă prestate de serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă,
- Ordinul Ministerului Afecerilor Interne nr.75/2019 pentru aprobarea
Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a
serviciilor private pentru situaţii de urgenţă,
- Hotărârii Consiliului Local
in 24.noiembrie.2005, prin care sa constituit Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă,
- ISU 01 – Instrucțiuni privind intervenția serviciilor de urgență
profesioniste- Intervenția la incedii emis de Inspectoratul general pentru
Situații de Urgență,
- Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislative pentru elaborarea actelor
normative, republicată cu modificările și completările ulterioare.
Respectând prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în
administraţia publică, văzând procesul-verbal de afișare nr.3034/23.09.2019,
În temeiul dispoziţiunilor prevăzute de art.129 alin.(2) literele d) și alin.(7) litera h),
art.133 alin.(1), art.139 alin.(1) și alin.(3), art.196 alin.(1) litera a) din Ordonanța de urgență
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 13 voturi,

hotărăște:
Art.1. Se aprobă înființarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al
comunei Ciumani în categoria V2 conform regulamentului de organizare și funcționare anexa
nr.1 la prezenta, care face parte integrantă din hotărâre.
Art.2 . Șeful Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Ciumani este
repsonsabil pentru obținerea Avizului de înființare și Avizului pentru sectorul de competență.
Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul
comunei Ciumani și șeful SVSU Ciumani.
Art.4. Odată cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea
Consiliului Local Ciumani nr.56/2017 privind aprobarea reorganizării și noului Regulament
de organizare și funcționare al Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă din comuna
Ciumani
Art.5. Prezenta hotărâre, prin grija secretarului comunei Ciumani, se comunică
Primarului comunei Ciumani, șefului SVSU Ciumani, ISU Oltul al județului Harghita ,
Instituției Prefectului Județului Harghita și se aduce la cunoștință publică.
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