ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E A NR.__19___/2020
PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA H.C.L. NR. 16 DIN 2010
PRIVIND ÎNFIINȚAREA, ORGANIGRAMA ȘI NUMĂRUL DE PERSONAL ALE
SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
AL COMUNEI TOMESTI, JUDEȚUL HUNEDOARA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TOMESTI , JUDEŢUL HUNEDOARA;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 3/15 din 11.02.2020 prezentat de domnul Vasiu Adrian-Viorel,
primarul comunei Tomesti, prin care se propune modificarea și completarea H.C.L. nr. 16 din 2010
privind înființarea, organigrama și numărul d;e personal ale Serviciului Voluntar pentru Situații de
Urgență al comunei Tomesti, județul Hunedoara
- Raportul sef SVSU nr. 4/15 din 11.02.2020 prin care se propune modificarea și completarea
H.C.L. nr. 16 din 2010 privind înființarea, organigrama și numărul de personal ale Serviciului Voluntar
pentru Situații de Urgență al comunei Tomesti, județul Hunedoara ;
- In baza avizului favorabil al Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economicosocială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire
comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ din cadrul Consiliului local nr. 5/55 din 27.03.2020 , al
avizului favorabil al comisia de specialitate pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii
si linistei publice, a drepturilor cetatenilor nr. 5/56 din 27.03.2020, precum si avizul favorabil al comisiei
de specialitate pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement nr.
5/57 din 27.03.2020 ;
Luând în considerare prevederile Ordonanţei Guvernului României nr. 88 din 30 august 2001
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă,
modificată și completată, ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 21 din 15 aprilie 2004
(*actualizată*) privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, ale Legii nr. 481 din 8
noiembrie 2004 republicată privind protecţia civilă, ale Legii nr. 307 din 12 iulie 2006 (*actualizată*)
privind apărarea împotriva incendiilor, ale Ordinului ministrului afacerilor interne 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;
Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (7), lit. (h) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3
iulie 2019 privind Codul administrativ;
În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. (d) și alin. (3), lit. e) din Ordonanţa de
Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ:
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Se modifică art. 1, care va avea următorul conținut:
„Se înființează Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență, de tipul V1, în subordinea
Consiliului local al comunei Tomesti , județul Hunedoara”.
Art. 2. Se modifică și se completează art. 3, care va avea următorul conținut:
„Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență se încadrează cu un număr de 7 persoane, din care 1
angajat/angajați pe funcțiile specifice serviciului voluntar și 6 voluntari, după următoarea structură
organizatorică:

1. Compartimentul pentru prevenire:
a) un specialist pentru toate instituțiile publice și operatorii economici din subordinea Consiliului local;
b) un specialist la fiecare 500 de gospodării și/sau clădiri de locuit colective, în mediul rural;
c) un specialist la fiecare 1.000 de gospodării și/sau clădiri de locuit colective, în mediul urban.
2. Una formație de intervenție condusă de un șef formație de intervenție, care are în compunere:
a) Echipe specializate încadrate cu minimum 3 persoane, care include și șeful echipei specializate, astfel:
a.1. – 1 (una) echipă specializată pentru stingere incendii;
a.2. – 1 (una) echipă specializată pentru avertizare-alarmare-căutare-deblocare-salvare-evacuare.”
Art. 3. Se abrogă art. 4.
Art. 4. Se introduce art. 41, care va avea următorul cuprins:
„Se aprobă Organigrama și numărul de personal ale serviciului voluntar pentru situații de
urgență prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta Hotărâre”.
„Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului voluntar pentru situații de
urgență prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta Hotărâre”.
Art. 5. Se modifică și se completează art. 5, care va avea următorul conținut:
„Componenţa nominala a membrilor Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei
Tomesti , judeţul Hunedoara , stabilirea normei proprii de dotare a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de
Urgenţă și actualizarea fișei postului pentru personalul angajat pe funcțiile specifice serviciului voluntar, se
va face prin Dispoziţie a primarului comunei Tomesti, judeţul Hunedoara”.
Art.6. Prezenta hotarare poate fi atacata , conform procedurilor si termenelor prevazute de Legea
nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizata.
Art.7. Prezenta hotărare se comunica:
- Instituţiei Prefectului judeţulului Hunedoara ;
- Primarului comunei Tomesti ;
- Persoanelor nominalizate .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,
Tamas Octavian-Tiberiu

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR GENERAL
Giurgiu Sanda

Tomesti la 30.03.2020
Notă : Prezenta hotărâre a fost adoptată cu cvorumul de __9__voturi “pentru” , din 9 consilieri în funcţie;
____0__voturi “contra” ; ____0__voturi “abţineri’ , votul fiind liber.

