ROMÂNIA
JUDEȚUL IALOMIȚA
COMUNA SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
PROIECT HOTĂRÂRE
DE ÎNFIINȚARE A SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
Consiliul local al comunei Sfântu Gheorghe.
Având în vedere Raportul de specialitate al șefului serviciului voluntar pentru situații de urgență
din subordinea Consiliului Local Sfântu Gheorghe înregistrat sub nr. 5271 din 12.11.2019 și expunerea
de motive a primarului comunei Sfântu Gheorghe, domnul Teculescu Petru Mădălin, înregistrată sub nr.
5272 din 12.11.2019;
în conformitate cu prevederile:
o O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență;
o Legii nr. 307 din 2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
o O.M.A.I. nr. 163 din 2007 pentru aprobarea normelor generale de apărare împotriva
incendiilor;
o Legii nr. 481/2004 privind protecția civilă, cu modificările și completările ulterioare;
o Planului de măsuri și acțiuni privind gestionarea situațiilor de urgență la nivelul comunei
Sfântu Gheorghe;
o Ordinul nr. 75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea,
încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență;
o H.G.R. nr. 642/2005 pentru aprobarea „Criteriilor de clasificare a unităților administrativteritoriale, instituțiilor publice și operatorilor economici din punct de vedere al protecției civile, în funcție
de tipurile de riscuri specifice”;
În temeiul art. 129, alin (1), alin (2) lit d), alin (7) lit h), coroborate cu art. 196 alin (1) lit a) din
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 / 2019 privind Codul Administrativ, modificat ulterior,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. – Se aprobă înființarea Serviciului Voluntar pentru Situații (S.V.S.U) de Urgență al
comunei Sfântu Gheorghe de tip V1.
Art. 2. – Structura și numărul de personal al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență este
prezentată în organigrama serviciului, anexă la prezenta hotărâre și face parte integrantă din aceasta, și
este următoarea:
o Comandă: Șef S.V.S.U - 1 post, personal angajat care deţine calificarea sau competenţele
profesionale ale acestei funcţii, atestat potrivit reglementărilor în vigoare, conform art. 22, alin. (3) din
Ordinul Ministerului Administrației și Internelor nr. 75/2019, pentru aprobarea Criteriilor de performanță
privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență;
o Compartiment pentru prevenire: 4 posturi (Sef compartiment – 1 post, specialișt
pentru prevenire - 3 posturi) – personal voluntar – un specialist pentru instituțiile din subordinea
consiliului local și câte un specialist pentru fiecare localitate din comuna Sfântu Gheorghe cu încadrare de
la 1 la 500 de gospodării și/sau clădiri de locuit colective, conform art 24 lit a) și b) din Ordinul
Ministerului Administrației și Internelor nr. 75/2019;
o 1 echipă specializată pentru stingerea incendiilor – 4 posturi / echipă, (șef echipă,
servant 1, servant 2 și servant 3) - personal voluntar;
o 1 echipa specializată avertizare-alarmare – 3 posturi (șef echipă și 2 membrii) personal voluntar;
o
1 echipă specializată căutare – deblocare – 3 posturi (șef echipă și 2 membrii) personal voluntar;
o
1 echipă specializată salvare – evacuare – 3 posturi (șef echipă și 2 membrii) - personal
voluntar;

Art. 3. – Nominalizarea personalului din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență
se va face prin dispoziția primarului cu respectarea prevederilor H.G. nr. 1579 din 2005 privind statutul
personalului voluntar din S.V.S.U.
Art. 4. – Activitatea S.V.S.U se va desfășura în baza Regulamentului de organizare și
funcționare.
Art. 5. – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Primarul comunei Sfântu Gheorghe, Secretarul
comunei Sfântu Gheorghe și de aparatul de specialitate al primarului comunei Sfântu Gheorghe.
Art. 6. – Cu data prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local Sfântu Gheorghe nr.
26 din 21.09.2016.
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