
JUDETUL BACAU 

COMUNA SECUIENI 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTARAREA 

NR.  25/23.08.2012  
Privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Secuieni, 

judeţul Bacău     

 

Consiliul Local al   Comunei Secuieni, judeţul Bacău;                       
             Având în vedere prevederile art. 10, lit. „b” din Legea Nr. 481/08.11.2004 privind protecţia 

civilă,republicata si actualizata; ale art. 5, al.(1) din Ordonanţa Guvernului României 

nr.88/30.08.2001, aprobată prin Legea nr. 363/07.06.2002 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea serviciilor publice comunitare  pentru situaţii de urgenţă ; a art. 1 din O.M.A.I. Nr. 

718/30.06.2005 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi 

dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă ; LEGE nr. 307 din 12 iulie 2006 privind 

apărarea împotriva incendiilor; ORDIN nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor 

generale de apărare împotriva incendiilor 

                 Tinand cont de avizele comisiilor de specialitate; 

                 In temeiul art. 36, al. (2), lit.”6”, pct „8”, ale art.46, al. (6)  din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală,  republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

HOTARASTE: 
 

Art.1 – Se aprobă reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, de 

Categoria I-a, în subordinea Consiliului local al Comunei Secuieni, judeţul Bacău. 

Art.2 – Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenta al Comunei Secuieni, judeţul Bacău este 

condus de 1 (unu) Sef Serviciu, profesionist în domeniu. 

 Art.3 – Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenta al Comunei Secuieni, judeţul Bacău 

este încadrat cu un număr de 34 (treizeci si unu) persoane, din care 1 (unu) angajat şi 33 

(treizeci) voluntari, după următoarea structura: 

Art. 3.1. – 1 (unu) Compartiment pentru prevenire, cu  un număr de 6 (sase) specialişti pentru 

prevenire, care au ca principală atribuţie prevenirea apariţiei stărilor potenţial generatoare 

de situaţii de urgenţă pe întreg teritoriul sectorului de competenţă, stabiliţi astfel: 

Art. 3.1.1. – pentru instituţiile publice si operatorii economici din subordinea Consiliului local, 

un specialist; 

Art. 3.1.2. – pentru 200 de gospodarii, un specialist; 

Art. 3.2. – 1 (una) Formatie de interventie, avand un numar de 9 (noua) persoane,  constituita 

in vederea limitarii si inlaturarii urmarilor situatiilor de urgenta pe intreg teritoriul 

sectorului de competenta;       

Art. 3.3. – 1(una) Echipa specializata in domeniul transmisiuni-alarmare compusa din 7 

persoane ; 

Art.3.4 –1(una) echipa specializata in domeniul sanitar-uman si prim ajutor compusa din 5 

persoane; 

Art. 3.5. – 1 (una) echipa specializata în domeniul sanitar-veterinar compusa din cinci 

persoane; 

Art.4 – Componenta nominala a membrilor Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al 

Comunei Secuieni, judeţul Bacău, dotarea echipei specializate pentru intervenţie in caz de 

incendiu cu mijloace iniţiale de stingere a incendiilor, precum si a celor 4 (patru) echipe 

specializate, se va face prin Dispoziţie a primarului Comunei Secuieni, judeţul Bacău, în 

termen de 10 (zece) zile de la data aprobării prezentei Hotărâri a Consiliului Local al 

Comunei Secuieni, judeţul Bacău, urmând a fi trimisa spre avizare Inspectoratului pentru 

Situaţii de Urgenta „Maior CONSTANTIN ENE”, al judeţului Bacău. 

Art.5 – Primarul Comunei Secuieni, judeţul Bacău va asigura aducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei Hotărâri. 

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA,                         CONTRASEMNEAZA , 

               Consilier IFRIM EMIL                            secretar- Sandu GILDA-VASILICA  


