ROMĂNIA
JUDETUL CĂLĂRAȘI
COMUNA ILEANA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind înființarea, organigrama și numărul de personal ale
Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență
al comunei Ileana județul Călărași

Consiliul Local al comunei Ileana întrunit în ședință ordinară în data de 31
martie 2021
având în vedere:
- proiectul de hotărâre nr. 672/15.02.2021 inițiat de primarul Comunei Ileana și
referatul de aprobare la acesta
- raportul din cadrul aparatului de specialitate al primarului
- avizul favorabil emis comisia de specialitate din cadrul Consiliului Local Ileana
cu nr. 1359/23.03.2021
hotărârea Consiliului local nr. 11/27.01.2021 privind alegerea președintelui de
ședință
- dispozițiile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. (d) și alin. (3), lit. e) alin. (7), lit. (h)
din OUG 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare
în conformitate cu
- prevederile: art. 17 alin. (1)şi (2)şi ale art. 33 alin. (1), (2)şi (4)-(6) din Legea nr.
307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată;
- art. 15 alin. (1)-(3) din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată,
cu modificările ulterioare; - art. 1 alin. (2) şi (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru
situaţii de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 11 lit. e) şi art. 28 din Regulamentulde organizare şi funcţionare al
Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr. 1.490/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 33 alin. (3)şi (7) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva
incendiilor, republicată;
- art. 15 alin. (4) din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu
modificările ulterioare;
- art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile OMAI nr. 75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanță
privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și private pentru situații
de urgență,
luând act de procesul verbal privind lucrările ședinței de Consiliu Local din data de
31.03.2021 înregistrat cu nr. 1513/31.03.2021
în temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. (1). Se aprobă înființarea Serviciului Voluntar pentru Situații de
Urgență, în subordinea Consiliului local al COMUNEI ILEANA județul CĂLĂRAȘI
pentru intervenția în situații de urgență.
(2). Constituirea, dimensionarea şi dotarea structurilor serviciului
voluntar este următoarea:
a) Tipul serviciului – V2;
b) Numărul total de gospodării deservite: 2927
c) Tipuri de riscuri identificate în sectorul de competență:
incendii în masă, incendii de vegetație, inundații, cutremure de pământ, transport și
depozit produse periculoase, epidemii, epizotii;
d) Structura Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență:
12 persoane din care 1 angajat pe funcțiile specifice serviciului voluntar și
11 voluntari, după cum urmează:
1. Șef formație pompieri: 1 angajat
2. Compartiment pentru prevenire: are în componență 4 voluntari din care
un șef compartiment pentru prevenire și
4 specialiști pentru prevenire;
3. Grupă de intervenție: are în componență 4 voluntari din care
1 șef grupă și 3 pompieri servanți
4. Echipa specializată pentru avertizare-alarmare-căutare-deblocare-salvareevacuare: are în componență 3 voluntari din care: 1 șef echipă specializată și
2 membri
Art. 2. Se aprobă Organigrama și numărul de personal ale Serviciului
voluntar pentru situații de urgență prevăzută în anexa nr. 1 la prezenta Hotărâre.
Art. 3. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului
voluntar pentru situații de urgență prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta Hotărâre.
Art. 4. Componența nominală a membrilor Serviciului Voluntar pentru Situaţii de
Urgenţă al comunei Ileana, judeţul Călărași, stabilirea normei proprii de dotare a
Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă și actualizarea fișei postului pentru
personalul angajat se vor stabili prin Dispoziţie a primarului comunei Ileana, judeţul
Călărași.
Art. 5. Începând cu data prezentei, H.C.L. nr. 35/25.10.2005 privind înființarea,
organizarea și funcționarea serviciului voluntar pentru situații de urgență, își încetează
aplicabilitatea
Art. 6. Secretarul general al comunei Ileana va comunica prezenta hotărâre
instituțiilor și persoanelor interesate.

Președinte de ședință,
Lucian – Nicolae CRISTEA
contrasemnează,
secretar general,
Cristina-Florentina TOMA
Nr. 14
Adoptată la Ileana
Astăzi: 31.03.2021
voturi pentru: 13;

voturi contra: 0;

prezenți: 13 din total 13

