ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL AL LOCALITĂŢII ODAILE

HOTĂRÂREA DE REORGANIZARE
a serviciului voluntar pentru situatii de urgenţă
Consiliul local al comunei ODAILE, judeţul Buzău
• Avand in vedere:
• Expunerea de motive a primarul comunei Odaile, inregistrata
la nr. 499 din 25.06.2009 ;
• Raportul de avizare al Comisiei de specialitate a Consiliului
Local, inregistrat la nr.500 din 25.06.2009;
• Raportul compartimentului de specialitate din cadrul
Primariei comunei Odaile;
•
• OG nr. 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor aprobată
prin Legea 212/1997, modificată şi completată prin OG 114/2000,
aprobată prin Legea 126/2001,
• art. 12, 13, din Ordinul 718/2005 pentru aprobarea Criteriilor de
performanţă privind structura organizatorică şi funcţionarea
serviciilor voluntare pentru situatii de urgentă,
• In temeiul art 46 din Legea nr.215/2001 privind administratia
publica locala,republicata,cu modificarile si completarile
ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 Se înfiinţează serviciul voluntar pentru situatii de urgentă de
categoria I-a (a IV-a).
Art. 2 Structura este următoarea:
1. Şef serviciu ;
2. Compatiment(specialisti) de prevenire ;
3. Formaţii de intervenţie ;
a) Echipaje/ Grupe de intervenţie :
- stingerea incendiilor;
b) Echipe specializate :
- transmisiuni – alarmare si cercetare – căutare;
- deblocare – salvare si prim ajutor;
- evacuare si suport logistic;

Art. 3 Funcţiile de şef de serviciu se incadrează în mod obligatoriu cu
personal angajat care poate îndeplini prin cumul funcţia, celelalte posturi
funcţie de prevederile bugetare se pot încadra cu voluntari.
Art. 4 Se aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului
pentru situatii de urgenţă este care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5 Documentele de organizare, pregătire, desfăşurare şi conducere a
activităţii se întocmesc de către şeful serviciului sub coordonarea secretarului
localităţii şi se supun spre aprobare primarului/viceprimarului.
Art. 7 Prezenta Hotărâre abrogă Hotărârea nr. 20 din 16.09.2006 de
infiintare a serviciului voluntar pentru situatii de urgenta;
Art. 8 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către seful de
serviciu atribuţiile acestora fiind sarcină de serviciu.
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