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H O T Ă R Â R E A  Nr. 34/2015 
privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al  Serviciului 

Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei  Cîrţa  șșii   rreeaaccttuuaall iizzaarreeaa  
ccoommppoonneennțțeeii   aacceessttuuiiaa 

 
             Consiliul local al comunei Cîrţa, judeţul Harghita, întrunit în şedinţa 
ordinară din data de 24 septembrie 2015;  
             Având în vedere: 
           - expunerea de motive înregistrat sub nr.2181/17.09.2015 şi înaintat de 
primarul comunei Cîrţa, domnul Gabor Tibor, referitor la reactualizarea Serviciului 
Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Cîrţa și aprobarea regulamentului 
de organizare și funcționare al SVSU; 
           - art.6 alin.3) din Ordonanţa Guvernului nr.88/2001 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea serviciilor de urgenţă pentru situaţii de urgenţă, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
           - art.13 lit.d) și e), art.31 alin.3, art.32 şi art.33 din Legea nr. 307/2006 
privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările şi completările ulterioare; 
           - art.10 lit.b), art.13 alin(1), (3) lit.d), alin(5) și alin.(7), art.15 alin(4) şi 
art.25 litera a) din Legea nr.481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
          - prevederile Hotărârii Guvernului nr.1579/2005 pentru aprobarea Statutului 
personalului voluntar din serviciile de urgență volunatre; 

- prevederile Ordinului M.A.I. nr. 718/30.06.2005, modificat şi completat cu 
Ordinul M.I.R.A. nr.195/20.04.2007 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă 
privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de 
urgenţă.        
           - prevederile Hotărârii Guvernului nr.642/2005 privind aprobarea Criteriilor 
de clasificare a unităţilor administrativ-teritoriale, instituţiilor publice şi 
operatorilor economici din punct de vedere a protecţiei civile, în funcţie de tipurile 
de risc specifice;       
         - raportul  comisiei pentru activităţi economico-financiare, muncă şi protecţie 
socială, juridică şi de disciplină al Consiliului local Cîrţa; 
               În temeiul art.36 alin.(2) lit. „d”, alin.(6) lit. „a”, pct.8, art.45 alin.(1) şi 
art.115 alin.(1) lit. „b” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

 
 



                                            H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 
                   Art1. Se aprobă modificarea structurii organizatorice şi funcţionale a 
Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei  Cîrţa, serviciu de 
Categoria a III-a, cuprinsă în Anexa nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
                    Art.2 Se aprobă “Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al 
Serviciului voluntar  pentru situaţii de urgenţă“ , la nivelul comunei Cîrța în forma 
prezentată în  Anexa nr.2, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
                   Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează 
primarul comunei Cîrţa, d-ul Gabor Tibor şi şeful serviciului voluntar pentru 
situaţii de urgenţă 
 
                   Art.4. Prezenta hotărâre se comunică primarului, Inspectoratului pentru 
Situații de Urgență Harghita, şefului Serviciului Voluntar pentru Situaţii de 
Urgenţă şi Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita. 

                                                           Comuna Cîrţa, la 24 septembrie 2015  
                         
 
               PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                     Contrasemnează:       
                           Bartalis Levente                                 Secretar al comunei, 
                                                                                         Karda Melania 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


