
     ROMÂNIA
        JUDEŢUL COVASNA

                    
     COMUNA VALEA CRIŞULUI
             CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 59/2019
Privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al

comunei Valea Crișului

Consiliul Local al comunei Valea Crişului, judetul Covasna,
Întrunit în şedinţa sa publică ordinară din  30.10.2019,

      Analizând expunerea de motive şi proiectul de hotărâre iniţiate de primarul comunei
Valea Crişului,   
            Având în vedere:

 -art.  19  din  Ordinul  nr.  75  din  27  iunie  2019 pentru  aprobarea  Criteriilor  de
performanţă privind constituirea,  încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi  a serviciilor
private pentru situaţii de urgenţă

- Hotărârea Consiliului Local al comunei Valea Crișului nr 33/2003 privind înființarea
serviciului public de pompieri civili și Hotărârea Consiliului Local al comunei Valea Crișului
nr 23/2005 privind înființarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Valea Crișului,

- art 13 lit ”b” și ”d” din Legea nr 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,

-  art  10  lit  ”b”,  art  15  alin  (2)  din  Legea  nr  481/2004  privind  protecția  civilă,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,

- art 24 lit ”j” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr 21/2004 privind Sistemul
Național de Management al Situațiilor de Urgență , aprobată prin Legea nr 15/2005.
    În temeiul prevederilor art. 129 alin. (7) lit ”h”, art. 196 alin. (1) lit.”a” si art.197 alin.(1)
si (2) din OUG nr. 57/2019 - Codul administrativ

HOTĂRĂŞTE

         Art.1. Se aprobă reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Valea
Crișului, în Serviciu Voluntar pentru Situații de Urgență de tip V1.

Art.2.  Serviciul  Voluntar  pentru  Situații  de  Urgență  are  ca  sector  de  competență
teritoriul administrativ al Comunei Valea Crișului – satele Valea Crișului și Calnic – precum și
localitățile cu care sunt încheiate contracte/convenții de intervenție ca urmare a situațiilor de
urgență create.

Art.3. Se  aprobă  Regulamentul  de  organizare  şi  funcţionare  Serviciului  Voluntar
pentru Situaţii de Urgenţă Valea Crișului,  conform anexei nr.1, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.



        Art.4. Structura  şi  numărul  de  personal  al  Serviciului  Voluntar  pentru  Situaţii  de
Urgenţă din comuna Valea Crișului, este prevăzută în anexa 2, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.

Art. 5. Încadrarea cu personalul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență se va
realiza prin act administrativ al primarului comunei Valea Crișului.
  

Art. 6. Se aprobă tabelul cu mijloacele tehnice din dotarea Serviciului Voluntar pentru
Situații  de  Urgență  Valea  Crișului,  conform  anexei  nr  3,  care  face  parte  integrantă  din
prezenta hotărâre.

        Art.7. Cu  aducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  însărcinează  primarul
comunei Valea Crișului si șeful Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Valea Crișului.

Valea Crişului, la 30.10.2019

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
                 Secretar general al comunei

           VANCEA LAJOS                                                               PANAITE ANA-DIANA


