
 
RO M AN I A 

JUDETUL BACAU 
COMUNA COLONE ŞTI 

CONSILIUL LOCAL 
 

     H O T A R A R E   
privind reorganizarea „Serviciului Voluntar pentru Situa ţii de Urgenţă ““ în comuna 

Coloneşti judetul Bacău 
 

Consiliul local al comunei Coloneşti, judetul Bacau, intrunit in sedinta ordinara in data de 
31.01.2014; 
Având în vedere : 
Procesul verbal de control al ISU Bacău privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru 
Situaţii de Urgenţă de la comuna Coloneşti, judetul Bacau; 
Raportul nr.151 din 14.01.2014, întocmit de Şeful Serviciului Voluntar pentru Situaţii de 
Urgenţă, privind necesitatea şi oportunitatea reorganizării „ Serviciului Voluntar pentru 
Situaţii de Urgenţă; 
Expunerea de motive a primarului comunei Coloneşti nr.152 din 14.01.2014 și Proiectul de 
hotărăre nr.153 din 14.01.2014 privind reorganizarea „Serviciului Voluntar pentru Situaţii de 
Urgenţă “ în comuna Coloneşti judetul Bacău 
Raportul de avizare nr.279 .din 24.01.2014 al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului 
local Colneşti 
Ordonanţa Guvernului României nr.88/30.08. 2001 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea serviciilor publice comunitare  pentru situaţii de urgenţă aprobată prin Legea nr. 
363/07.06.2002 şi modificată prin O.U.G. nr.25 din 21.04.200 
Legea nr. 481/08.11.2004  privind protecţia civilă modificată şi completată cu Legea nr. 212 
din  24.05.2006  şi  Legea 241 din 2007; 
Legea nr. 307 din 12.07.2006 privind apărarea împotriva incendiilor 
OM.I.R.A .nr 718 din 30 iunie 2005 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind 
structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă, modificată 
şi completată cu O.M.I.R.A. nr. 195/20.04.2007;             
O.M.A.I. nr. 160/03.02.2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, 
desfăşurare şi finalizare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă prestată de serviciile 
voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă; 
Hotărârea Guvernului României nr. 1579 din 08.12.2005 pentru aprobarea Statutului 
personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare; 
Hotărârea Guvernului României nr. 160/14.02.2007 pentru aprobarea REGULAMENTULUI 
privind portul, descrierea, condiţii de acordare şi folosirea mijloacelor, echipamentului de 
protecţie şi însemnele distinctive ale personalului din serviciile voluntare şi private de 
protecţie civilă; 
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul national de management al 
situatiilor de urgenta ,cu modificarile si completarile ulterioare. 
În temeiul prevederilor art.36 alin 1) lit.(a), alin.(3) lit b), alin (6) lit.a) pct.8, art.45 alin.(1) 
coroborat cu art.115 alin (1) lit.b), si art.117 alin a)din Legea nr. 215/2001, modificată,  

 
H  O T A  R  A  S  T  E  

 
Art.1. - Se aproba reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă de 
categoria I , fără personalitate juridică, în subordonarea Consiliului Local al Comunei 
Coloneşti ,coordonat de catre primarul comunei astfel: 
 -  Organigrama Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta ,conform Anexei nr. 
1,parte integranta a prezentului, cu  41 de persoane, din care : 1 angajat;  
 



 
 
–  Sef SVSU,  20 voluntari pentru acoperirea compartimentului pentru prevenire si a 
formatiilor de interventie si un numar de 20 voluntari pentru acoperirea celorlalte functii 
SVSU ,pe timpul declansarii si producerii unor riscuri din zona de competenta; 
 - Componenta Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta,conform Anexei nr. 2, parte 
integrata a prezentului.    
Art.2.  -Cheltuielile de organizare, funcţionare, pregătire şi dotare a Serviciului Voluntar 
pentru Situaţii de Urgenţă Coloneşti se suportă din bugetul local al comunei şi din  
sponsorizari, donatii, venituri extra bugetare şi prestări servicii ( Legea 
481/2004,modificata si completata). 
Art.3 .- Se imputerniceste primarul comunei Coloneşti, judetul Bacau,de a încheia 
contractele de asigurare de viaţă şi accidente pentru membrii serviciului voluntar.       
Art.4 .- Prezenta va fi afisata in locurile speciale de afisaj din comuna, va fi adusa la 
cunostinta primarului comunei, sefului SVSU si va fi transmisa I.S.U. Bacau si Institutiei 
Prefectului-Județul Bacau. 
Art.5.  –Prezenta poate fi contestata in conditiile art.1,7 si 11 din Legea contenciosului 
administrativ, modificata. 
 
 
 
 
 
 
       PRESEDINTE DE SEDINTA,                           CONTRASEMNEAZA, 
                  Dănăilă Corneliu                                SECRETARUL  COMUNEI, 
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Din 31.01.2014 
 
 
 
 
Adoptata cu ..... voturi “pentru”,..... “impotriva”, .......”abtineri” 
Au fost prezenti......consilieri din cei 11 aleși  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


