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ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA BRĂDEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 6/2020

privind ÎNFIINȚAREA Serviciului Voluntar pentru Situaţii Urgenţă al comunei
BRADEŞTI și aprobarea  Regulamentului de organizare şi funcţionare al

Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Brădeşti

Consiliul Local BRĂDEȘTI, întrunit în şedinţă ordinară din data de 29.01.2020,

Având în vedere:
- Proiectul  de Hotărâre nr.  6/2020 privind ÎNFIINȚAREA Serviciului  Voluntar

pentru  Situaţii  Urgenţă  al  comunei  BRADEŞTI  și  aprobarea  Regulamentului  de
organizare şi funcţionare al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei
Brădeşti;

 Referatul  de  aprobare  nr.  6/2020  al  proiectului  de  hotărâre,  întocmit  de
primarul comunei BRĂDEŞTI, cu privire la necesitatea înființării SVSU potrivit
noilor reglementări legislative;

 Raportul  juridic  nr.  4/2020 al  secretarului  general  al  comunei  Brădeşti  cu
privire  la  necesitatea  înființării  SVSU potrivit  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;
- HCL nr. 66/28.09.2017 privind desemnarea d-lui Andras Ferenc în funcția de

șef  serviciu  al  Serviciului  Voluntar  pentru  Situaţii  Urgenţă al  comunei  BRADEŞTI,
județul  Harghita,  cu  Avizul  nr.  11/07.09.2017  al  ISU  „Oltul”  al  jud.  Harghita,
înregistrată la Primăra Comunei Brădești sub nr. 2063/15.09.2017;

-  contractele  de  voluntariat  ale  personalului  din  cadrul  SVSU încheiate  cu
beneficiarul voluntariatului – Comuna Brădești;

-  Avizul  favorabil  al  Comisiei  buget-finanţe,  studii  şi  analize  economico-
financiare,  de  urbanism,  amenajarea  teritoriului,  lucrări  publice,  administrarea
domeniului public, protecţia mediului, pentru stategii de dezvoltare, proiecte şi relaţii
cu societatea civilă

-  Avizul  favorabil  al  Comisiei  pentru  probleme  culturale,  de  învăţământ,
sănătate, sociale, sportive şi de tineret, probleme ale cultelor şi protecţia drepturilor
copilului;

-  Avizul  favorabil  al  Comisiei  juridice,  respectarea  drepturilor  cetăţeneşti  şi
apărarea ordinii şi liniştii publice;

-  Avizul  favorabil  al  Comisiei  pentru  servicii  publice,  comerţ,  turism  şi
agricultură;

În conformitate cu prevederile:
- art. 5 alin. 1 ale Ordonanţei Guvernului României nr. 88 din 30 august 2001

privind înfiinţarea,  organizarea şi  funcţionarea serviciilor  publice comunitare
pentru situaţii  de urgenţă,  cu ultimele modificatări  și  completări  aduse prin
Legea nr. 198/2018, 

- Ordonanţei  de  Urgenţă  a  Guvernului  României  nr.  21  din  15  aprilie  2004
(*actualizată*)  privind  Sistemul  Naţional  de  Management  al  Situaţiilor  de
Urgenţă, 
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- art. 1, art. 10 lit. b), art. 15 alin. 2, art. 21, art. 27, art. 28 alin. 1-2, art. 63 – 68
ale Legii nr. 481 din 8 noiembrie 2004 republicată privind protecţia civilă, 

- art. 13 lit. d), art. 31 alin. 3), art. 32, art. 33 și art. 35 ale Legii nr. 307 din 12
iulie 2006 (*republicată*) privind apărarea împotriva incendiilor, 

- art. 6 lit. c) din Normele generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate
prin Ordinul MAI nr. 163/2007,

- HG nr. 1579 din 08.12.2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar
din serviciile de urgenţă voluntare, cu modificările şi completările ulterioare,

- 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;

- art. 129 alin. 2 lit. (d), alin. 3 lit. (e) și alin. (7), lit. (h) din Ordonanţa de Urgenţă
nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

- Legii  nr.  24/2000  privind  normele  de  tehnică  legislativă  pentru  elaborarea
actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

realizând publicarea anunțului privind elaborarea proiectului  Hotărârii Consiliului
Local privind  ÎNFIINȚAREA Serviciului  Voluntar pentru Situaţii  Urgenţă al  comunei
BRADEŞTI și aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului
Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Brădeşti, conform Procesului-verbal de
afișare nr. 34/08.01.2020, în contextul prevederilor art. 7 din Lege nr. 52/2003 privind
transparența  decizională  în  administrația  publică,  republicată,  înregistrat  sub  nr.
3/2020 în Registrul special pentru evidența anunțurilor referitoare la elaborarea unor
proiecte de acte normative și la ședințele publice ale Consiliului Local , și care a făcut
obiectul:

a) publicării pe pagina de internet la adresa: www.fenyedkozseg.ro,
b) afișării la Primărie, în spațiul accesibil publicului, 

În temeiul dispozițiilor art.139 alin. 1 coroborate cu art. 196 alin. 1 lit. a) din OUG
nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. - Se aprobă înființarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al
comunei  Brădești,  de  tipul  V1,  în  subordonarea  Consiliului  Local  al  Comunei
BRĂDEŞTI.

Art.  2. – Serviciul  Voluntar pentru Situații  de Urgență se încadrează cu un
număr  de  28  persoane,  din  care  1  angajat  -  Sef  SVSU -  având  competențe
profesionale  specifice  și  calificare  atestată  conform  reglămentărilor  în  vigoare,
deținând Certificatul de competență seria L nr. 00388695 pentru șef serviciu SVSU,
cod COR 541901 și 27 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;

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;

http://www.fenyedkozseg.ro/
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a.2.  –  1  (una)  echipă  specializată  pentru  avertizare-alarmare-căutare-
deblocare-salvare-evacuare.

Art. 3.(1) – Se aprobă Organigrama și numărul de personal ale serviciului
voluntar pentru situații de urgență prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta Hotărâre.

(2) Se  aprobă  Regulamentul  de  organizare  și  funcționare  a  serviciului
voluntar pentru situații de urgență prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta Hotărâre.

(3) În vederea angajării şi organizării concursurilor pentru ocuparea posturilor
aferente  SVSU,  respectiv  numirea  persoanelor  în  cauză  se  mandatează  primarul
comunei Brădeşti

Art.  4.(1)-  Componenţa  nominala  a  membrilor  Serviciului  Voluntar  pentru
Situaţii  de  Urgenţă  al  comunei  Brădești,  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.

(2) Se  imputerniceste  primarul  comunei  Brădeşti,  judetul  HARGHITA  de  a
încheia  contractele  de  voluntariat,  respectiv  contractele  de  asigurare  de  viaţă  şi
accidente pentru membrii serviciului voluntar. 

Art. 5. - Cheltuielile de organizare, funcţionare, pregătire şi dotare al Serviciului
Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Brădeşti se suportă din bugetul local al comunei şi
din sponsorizari, donatii, venituri extrabugetare şi prestări servicii.

Art. 6. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul
comunei Brădeşti, secretarul general al comunei Brădeşti, precum şi şeful de serviciu
al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă.

Art. 7. Prezenta hotărâre va fi afisata in locurile speciale de afisaj din comuna,
va fi  postată pe site-ul  instituției  www.fenyedkozseg.ro,  va  fi  adusa la  cunostinta
primarului comunei Brădești, sefului SVSU si va fi transmisa la I.S.U. ,,OLTUL" al
județului Harghita în vederea avizării Regulamentului de organizare și funcționare al
SVSU aș comunei Brădești  si  Prefectului  județului Harghita, în vederea exercitării
controlului de legalitate.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local Brădeşti, în şedinţa ordinară din
29.01.2020, cu respectarea prevederilor art. 139 alin. 1)  din OUG nr. 57 din 3 iulie 2019
privind Codul administrativ,  cu un număr de 11  voturi pentru - din numărul total de 11

consilieri locali în funcţie - la şedinţă fiind prezenţi 11 consilieri locali.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
BARABÁS ISTVÁN

-L.S., ss.indescifrabilă-

Contrasemnează,
 SECRETARUL GENERAL al comunei Brădești

BESENYEI-MOLNÁR Andrea-Beáta - ss.indescifrabilă -

http://www.fenyedkozseg.ro/
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