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Romania
Judetul Constanta
Comuna Horia
Consiliul Local

HOTÀRÀRE
privind reorganizarea Servicilllui Voluntar pentru Situatii de Urgenta

Consiliul Local al comunei Horia, judetul Constanta, ìntrunit in ~edinta ordinara la
23.04.2019;
Avànd in vedere :
expunerea de motive a primarului comunei;
raportul comisiei de specialitate;
raportul compartimentelor de specialitate aie consiliului local;
avizul de legalitate al secretarului comllnei;
legea nr. 481/2004 , privind protectia civila ,art. 1O lit.b;
legea nr.3 07/2006,privind apararea impotriva incendiilor;
Ordinul nr.718/2005,pentru aprobarea criteriilor de performanta
privind
structura organizatorica si dotarea serviciilor volllntare pentru situatii de
Ul'genta;
prevederile legii nr. 215/2001, art. 36, alino 6, lit.a,pct.8 ;
.
In temeilll prevederilor art. 45 alin.1, din legea nr. 215/2001 privind adÌ11inistratia pllblica
locala, republicata, cu modificiirile ~i completarile ulterioare,
data de

HOTÀRÀSTE

Ali. 1. Se aproba reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Sitllatii de Urgenta,al
comunei Horia, de categoria II,ìn subordinea consiliului local comunal ,conform
organigramei din Anexa l,la hotaràre ,care face parte integranta din aceasta.
.
Art.2 ..Servicilll Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Horia,judetul
Constanta are incadrat un numar de 2b membrii, din care 1 sef de serviciu, voluntar,conform
anexei 2-Componenta Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta,care face parte
integranta din hotaràre,dllpa urmatoarea structura:
a)
un compatiment pentru prevenire,cu un numar de 4 specialisti pentru
prevenire,care au ca principala atributie prevenire a aparitiei starilor
potential generato are de situatii de llrgenta pe intreg ~eritoriului de
competenta,stabiliti astfel:
pentru institutiile publice si operatori i economici din subordinea consiliului
local, un specialist;
pentru 200 gospodarii ,cite un specialist
b)
o formatie de interventie,avànd
un numar de ~
persoanevoluntari,constituita in vederea limitarii si inlaturarii urmarilor situatiilor de
urgenta pe intreg sectorul de competenta,fiind compusa din:

1

- 1 sef fonnatie interventi e
- 4 echipe specializate ,compuse din :
- o echipa specializata pentru interventie in caz de il1cendiu si inundatie
- o echipa specializata'in domeniul instiintare-alarmare
- o echipa specializata in domeniul evacuare
- o echipa specializata in domeniul sanitar
Art. 3.Componenta nominala a membrilor Serviciului Voluntar pentru Situatii de
Urgenta a Comunei Horia,judetul Constanta,dotarea echipei specializate pentru interventie in
caz de incendiu,precum si a celor patru echipe specializate,se va face prin Dispozitia
primarului comunei,in termen de lO zile de la data adoptarii prezentei hotarari.
ArtA.Primarul comunei va asigura aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei
hotarari.
Art.5.Pe data adoptarii prezentei hotarari se abroga hotararea nr.
/2014,privind
infiintarea SVSU HORIA.
Art.6. Secretarul comunei, va comunica prezenta hotarare, tuturor factorilor interesali,
in termenul prevazut de lege.
Adoptata cu _f voturi "pentru", --==-voturi"impotriva" , ~i ~,ablineri",
de ~consilieri prezenli la ~edinla.
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