ROMANIA
JUDEŢUL BOTOŞANI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GEORGE ENESCU
Tel:0231.628103;Fax:0231.628.060;E-mail:pge_bt@yahoo.com

HOTARARE

Nr.17 din 11 februarie 2015
privind reorganizarea, organigrama şi componenţa
Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei George Enescu

Consiliul Local al comunei George Enescu , judeţul Botoşani, întrunit în şedinţa
ordinară din data de 11 februarie 2015,
analizând Expunerea de motive a primarul comunei George Enescu prin care arată necesitatea
aprobării reorganizarea, organigrama şi componenţa Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al
comunei George Enescu
având în vedere:
- referatul de specialitate nr. 382/30.01.2015 întocmit de dl. Sandu Constantin, şef S.V.S.U;
-prevederile art. 10, lit. „b” şi art. 25 lit.„a”din Legea nr. 481/08.11.2004 privind protecţia civilă,
republicată;
-prevederile art. 5, 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;
-prevederile 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, modificat şi completat
de O.M.A.I. nr. 195/20.04.2007;
-prevederile art. 13, litera ”b”şi “d” si art.„32”, din Legea nr. 307 din 12 iulie 2006, privind apărarea
împotriva incendiilor;
-prevederile art. 6, lit. “c” din O.M.A.I. nr. 163/28.02.2007, pentru aprobarea Normelor generale de
apărare împotriva incendiilor;
având avizul favorabil al
Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget-finanţe, administrarea
domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii
şi comerţ,
Comisiei pentru învăţământ,sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi
agrement,
Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniţtei publice, a
drepturilor cetăţenilor, amenajarea teritoriului şi urbanism,

în temeiul art. 36 alin. (6) lit.„a” pct. 8, respectiv art. 45, alin. (1) din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul local al comunei
George Enescu, adoptă următoarea
HOTARARE :

Art.1 – Se aprobă reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, serviciu de
categoria a- I – a, aflat în subordinea Consiliului local al comunei George Enescu , judeţul Botoşani.
1.1. – Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă are sector de competenţă teritoriul
administrativ al comunei George Enescu.
1.2. - Serviciu voluntar asigură intervenţia în sectorul de competenţă(teritoriul administrativ
al comunei George Enescu).
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Art.2 – Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenta al comunei George Enescu, judeţul Botoşani
este condus de dl. Sandu Constantin:
Art.3 – Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgentă al comunei George Enescu are în
componenţă un număr de 42 membri, din care: 1 şef serviciu), un compartiment pentru prevenire cu
7 specialişti pentru prevenire şi o formaţie de intervenţie cu un număr de 34 de voluntari, conform
organigramei prevăzută în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art.4. Se aprobă componenţa Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, conform Anexei nr. 2,
care este parte integrantă a prezentei hotărâri, după următoarea structură:
4.1. – 1 (unu) compartiment pentru prevenire, cu un număr de 7 specialişti pentru prevenire, care
au ca principală atribuţie, prevenirea producerii unor situaţii de urgenţă, prin acţiuni de îndrumare
şi control în localităţile în care îşi desfăşoară activitatea;
4.2.– 1 (una) formaţie de intervenţie, având un număr de 34 voluntari, constituită in vederea
limitării si inlăturării urmărilor situaţiilor de urgentă pe întreg teritoriul sectorului de competentă,
compusă din:
4.2.1. - 1 grupa de intervenţie pentru stingerea incendiilor, formată din 9 voluntari;
4.2.2. - 7 echipe specializate, compuse din:
4.2.2.1.- 1 (una) echipa specializata in domeniul instiintare alarmare cu un număr de 7
voluntari;
4.2.2.2.– 1 (una) echipă specializată în domeniul cercetare-căutare cu un număr de 3
voluntari;
4.2.2.3.- 1 (una) echipa specializata in domeniul deblocare – salvare cu nu număr de 3
voluntari;
4.2.2.4.- 1 (una) echipa specializata în domeniul sanitar cu un număr de 3 voluntari;
4.2.2.5.- 1(una) echipa specializata în domeniul evacuare cu un număr de 3 voluntari;
4.2.2.6- 1(una) echipa specializata în domeniul N.B.C. cu un număr de 3 voluntari;
4.2.2.7- 1 (una) echipa specializata în domeniul suport logistic cu un număr de 3 voluntari.
Art.5 – Încadrarea cu personal a Serviciului Voluntar Pentru Situaţii de Urgenţă al comunei George
Enescu, se face prin dispoziţie de către primarul comunei, având la bază contractele de voluntariat
încheiate între consiliul local (prin Seful SVSU) si voluntari, urmând a fi trimisă spre avizare
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenta „Nicolae Iorga” al Judeţului Botoşani.
Art.6 – Primarul comunei George Enescu prin serviciile şi compartimentele de specialitate va asigura
aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Art.7 - Prezenta Hotărâre revocă Hotărârea Consiliului Local al comunei George Enescu nr.
48/20.12.2005, privind înfiinţarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, categoria I – a.
Art.8 - Prin grija secretarului comunei George Enescu , prezenta Hotărâre se va comunica:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Botoşani;
- Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Nicolae Iorga” al Judeţului Botoşani;
- Primarului comunei George Enescu;
- D-lui Sandu Constantin, şef Serviciu Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier local Constantin VERINCIANU
L.S
_______________________

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar Mariana ZVORĂŞTEANU
_____________________

Adoptată în şedinţa ordinară din 11 februarie 2015.
cu un număr de 13 voturi pentru din numărul total de 13 consilieri locali în funcţie.
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