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   HOTĂRÂREA  NR.    97    /2019 

privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență, prin actualizarea tipului, a 

componenței, modificarea organigramei și a Regulamentului de organizare și funcționare a 

Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Gălăuțaș 

 

Consiliul local al comunei Gălăuțaș județul Harghita, întrunit în ședința ordinară din data de 28 

noiembrie 2019 ;  

  

În temeiul prevederilor art 129, art 196 alin (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019- 

Codul administrativ  

Având în vedere :  

României, republicată ;  

, 

ratificată prin Legea nr. 199/1997;  

modificările și completările ulterioare;  

176/28.10.2019 în calitatea sa de 

inițiator  

 Raportul compartimentului de specialitate nr.  4/177/28.10.2019 ;  

comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei 

Gălăuțaș, respectiv comisia pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea 

ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor nr.  6/129/20.11.2019, comisia de specialitate pentru 

programe de dezvoltare economico-sociale, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al 

comunei, agricultură, gospodărie comunală, servicii şi comerţ nr. 6/115/20.11.2019,  

În temeiul prevederilor :  

republicată;  

privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice 

comunitare pentru situații de urgență, cu modificările și completările ulterioare ;  

 

dotarea serviciilor voluntare pentru situații de urgență;  

cu modificările și completările ulterioare;  

ntru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva 

incendiilor ;  

voluntare, cu modificările și completările ulterioare  

Situațiilor de Urgență, aprobată prin Legea nr. 15/2005;  

-cadru a 

regulamentului de gestionare a situațiilor de urgență.  

privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă;  
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 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unităților 

administrativ-teritoriale, instituțiilor publice și operatorilor economici din punct de vedere al protecției 

civile, în funcție de tipurile de riscuri specifice ;  

7 pentru aprobarea Regulamentului privind portul, descrierea, 

condiţiile de acordare şi folosire a uniformei, echipamentului de protecţie şi însemnelor distinctive ale 

personalului serviciilor pentru situaţii de urgenţă voluntare/private;   

.I. nr. 160/2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, 

desfăşurare şi finalizare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă prestate de serviciile voluntare 

şi private pentru situaţii de urgenţă;  

ntru modificarea Ordinul M.A.I. nr. 718 din 30.06. 2005 pentru 

aprobarea Criteriilor de performanta privind structura organizatorica si dotarea serviciilor voluntare 

pentru situatii de urgenta ;  

entru elaborarea actelor normative, 

republicată;  

 

Luând în considerare:  

Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș  nr. 4466  ddiinn 12.08.2008  privind înființarea 

Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Gălăuțaș;   

HOTĂRÂREA Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr.54/2017 privind reorganizarea şi 

reavizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă la  nivelul localităţii Gălăuțaș,  

Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 65/31.08.2017 privind modificarea și 

completarea regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Voluntar pentru Situații de 

Urgență al comunei Gălăuțaș, anexă la hotărârea Consiliului nr. 54/2017 privind reorganizarea și 

reavizarea SVSU la nivelul comunei Gălăuțaș 

Hotărârea Consiliului Local Gălăuțaș nr.  92/2017  privind implementarea proiectului ” Dotarea 

Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență  din comuna Gălăuțaș, județul Harghita, cu un tractor  

dotat cu încărcător frontal și retroexcavator pentru tractor”  

Contractul de finanţare nerambursabilă nr. C1920074X207472101451 din data de 20.07.2018 

încheiat cu Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR), pentru ”Dotarea Serviciului 

Voluntar pentru Situații de Urgență  din comuna Gălăuțaș, județul Harghita, cu un tractor  dotat cu 

încărcător frontal și retroexcavator pentru tractor” ; 

al al 

comunei Gălăuțaș, județul Harghita;  

comunei Gălăuțaș pe anul 2019 și estimările pentru anii 2020-2022; 

aș  nr. 48/2019 privind indexarea impozitelor și 

taxelor locale pentru anul 2020;  

In temeiul dispoziţiunilor art 129 alin (2) lit. d) coroborat cu prevederile alin (7) lit h) și n), art 

196 alin (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 –Codul administrativ,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. – Se aprobă reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Gălăuțaș, din 

serviciu de categoria I (C1), în serviciu de Categoria V1, aflat în subordinea Consiliului Local al 

comunei Gălăuțaș, județul Harghita.  

Art.2- (1) Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Gălăuțaș are sector de competență 

teritoriul administrativ al comunei Gălăuțaș. 
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(2) Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență asigură intervenția în sectorul de 

competență(teritoriul administrativ al comunei Gălăuțaș) precum și în localitățile cu care sunt încheiate 

contracte/convenții de colaborare pe bază de reciprocitate ca urmare a situațiilor de urgență create.  

Art 3. Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Gălăuțaș este condus de un șef serviciu 

(cod COR 541901), personal angajat în persoana d-lui Șutca Petru, ce deține calificarea/competența 

acestei funcții.  

Art 4. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Serviciului Voluntar pentru 

Situații de Urgență Gălăuțaș, conform anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art 5.Se aprobă Organigrama, numărul de personal  și componența nominală a Serviciului 

Voluntar pentru Situații de Urgență Gălăuțaș, conform anexei nr. 2, ce fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  

Art.6. Se aprobă Norma proprie de dotare  a serviciului voluntar pentru situații de urgență 

tip V1 a comunei Gălăuțaș, conform anexei nr. 3, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art 7. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea 

Hotărârea Consiliului Local Gălăuțaș nr.  54/2017 . 

Art.8. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte dl. primar al comunei 

Gălăuțaș.  

Art.9.  Prezenta hotărâre se va comunica prin grija secretarului general al unităţii administrativ- 
teritoriale: Instituției Prefectului- judeţul Harghita, primarului comunei Gălăuțaș, Inspectoratului 

pentru Situații de Urgență ”OLTUL” al județului, D-lui Șutca Petru şi se va afişa pe site-ul instituţiei.  

  

Gălăuțaș, la  28 noiembrie 2019  

 

Președinte de ședință,               Contrasemnează pentru legalitate, 

Consilier local,                                Secretarul general al comunei Gălăuțaș 

Ișan Alexandru                                             Morar Monica-Camelia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


