
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STEFAN CEL MARIO

HorAnAnn
p,rivind modificarea Ei completarea H.C.L. nr. 39 din 30.11.2005 privind infiinlarea, organi5lrama qi

numdrul de personal ale Serviciului Voluntar pentru Situalii de Urgenla
al comunei $tefan cel Mare. judelul Neam[

Consiliul Local al comunei $tefan cel Mare, jude{ul Neam{,
Examindnd raportul de aprobare nr. 5181 din I I .09.2019, iniliatd de cdtre domnul Sorin Ouatu,

primarul comunei $tefan cel Mare, jude{ul Neamf;
Ydzdnd Ordinul prefectului judefului Neamt nr. 321 din 27.08.2019 pentru aprobarea

,,Calendarului pentru punerea in aplicare a prevederilor O.M.A.I. nr. 75 din 27 iunie 2019 pentru
aprobarea Criteriilor de performant[ privind constituirea, incadrarea gi dotarea serviciilor voluntare gi a
serviciilor private pentru situatii de urgenld";

Ludnd in considerare prevederile Ordonanlei Guvernului Romdniei nr. 88 din 30 august 2001
privind infiinfarea, organizarea gi func(ionarea serviciilor publice comunitare pentru situafii de urgenfa,
modificatd qi completatd, ale Ordonan(ei de Urgen[I a Guvernului Romdniei nr.2l din l5 aprilie 2004
(*actualizat6*) privind Sistemul Nafional de Management al SituaJiilor de Urgen!6, ale Legii nr. 481 din
8 noiembrie 2004 republicatd privind protectia civil6, ale Legii nr. 307 din 12 iulie 2006 (*ac1;ualizat6*)
privind apdrarea impotriva incendiilor, ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr.75 dirr 27 iunie
2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanJd privind constituirea, incadrarea gi dotarea serviciilor
voluntare gi a serviciilor private pentru situalii de urgen{6;

Av6nd in vedere dispoziliile art.l29, alin. (7), lit. (h) din Ordonanfa de Urgen{5 nr.57 din 3 iulie
2019 privind Codul administrativ;

Raportul de specialitate a compartimentului Situalii de urgen{I c6t gi avizul fa'vorabil al
comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local,

in temeiul dispozi{iilor art.l29,alin. (l), alin. (2),lit. (d), alin. (3), lit. e), a*.139,alin..(l) 9i arr.
196, alin.(l), lit.a) din Ordonanfa de Urgenfd nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administral.iv:

norAnAgro:

Art. 1. Se modificd Hotdrdrea Consiliului Local nr.39 din 30.11.2005 privind infiin{area,
organigrama gi numdrul de personal ale Serviciului Voluntar pentru Situafii de Urgen!6 al comunei
$tefan cel Mare, judetul Neamf, dupd cum urmeazd:

a) art.l, care va avea urmdtorul confinut:
,,Se infiinleazd Serviciul Voluntar pentru Situalii de Urgenld, de tipul

Consiliului local al comunei $tefan cel Mare, judeful Neam!".
b) Se modific[ qi se completeazd art.3, care va avea urmdtorul continut:

,,Serviciul Voluntar pentru Situalii de Urgenfd se incadreazd, cu un num[r
care I angajat pe funcfia de gef serviciu voluntar pentru situafii de urgen!6 qi

urm dtoarea structurl organizatoricd:

Vl, in subordinea

de 16 persoane, din
15 voluntari, dupd



1. Compartimentul pentru prevenire:
. un specialist pentru toate instituliile publice gi operatorii economici din subordinea

Consiliului local;
. un specialist la fiecare 500 de gospoddrii.

2. Una formafie de interven{ie condus[ de un gef formatie de interventie, care are in compunere
echipe specializate incadrate cu minimum 3 persoane, care include gi qeful echipei specializate, astfel:

2.1 - | (una) echip6 specializatS pentru stingere incendii;

2.2 - | (una) echipd specializatd pentru avertizare-alarmare-cdutare-deblocare-salvare-

evacuare.

c) Se introduce art. 41, care va avea urmitorul cuprins:

,,Se aprobd Organigrama qi numlrul de personal al serviciului voluntar pentru situa(ii de

urgen(5 prevdzut in anexa nr. 1 care face parte integrantl din prezenta Hotdrdre".

,,Se aprobd Regulamentul de organizare Ei func{ionare a serviciului voluntar pentru situa(ii
de urgen{I previzut in anexa nr.2 care face parte integrantd din prezenta Hotdrdre".

d) Se modiftcd art.5, care va avea urmdtorul conlinut:

,,Componen(a nominala a membrilor Serviciului Voluntar pentru Situa{ii de Urgen[6 al comunei

$tefan cel Mare, jude[ul Neamt, stabilirea normei proprii de dotare a Serviciului Voluntar pentru Situalii
de Urgen{6, qi actualizarea fiqei postului pentru personalul angajat pe functiile apecifice serviciului
voluntar, se va face prin Dispozilie a primarului comunei $tefan cel Mare, judelul Neam!".

Art. 2. Cu data prezentei

30.11.2005.

Art. 3. Secretarul comunei

instituliilor interesate.

se abrog[ art. 4 din cadrul Hotdr6rea Consiliului Local nr. 39 din

va face publicl prezenta hotdrdre gi o va comunica persoanelor gi

Preqedinte de qedin{I,

Costel llie
Contrasemneaz5,

Secretar,
Nicotad Stoleru
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