TTOMANIA
.TUDETUL NEAMT
COMUNA DRAGAI{ESTI

HOTARAREA
Nr.26 din 18.08.2021
privind infiin{area, stabilirea organigramei qi a numirului de personal
al Serviciului Voluntar
pentru Situatii de Urgen{I de tip Vl prin reorganizur.u S.V.S.U. de
categoria a III
al comunei Draganesti , judeful Neamt
Consiliul local al comunei Draganesti,.iudetul Neamt, intrunit in qedin{d
ordinara ?n data de
18'08'2021, in prezen{a unui numrr de 10 consilieri din totalul de 1l
in funclie, qedinfa fiind publica;
Avdnd in vedere:
- referatul de aprobare a primarului cu privire la propunerea de reorganizarea Serviciului
Voh'rntar pentru Situatii de Ilrgenfd al comunei Draganesti" judetul Neamt;
tindncl cont de prevederile:
- aft' 17 alin. ( I ) qi (2) qi ale art. 33 din Legea nr. 30712006 privind
apf,rarea impotriva
incendi il or, republicat6;
- art. 15 din Legea nr. 48112004 privind protec{ia civild, republicatd,
cu modificdrile si
)
completlrile ulterioare;
- art' I alin. (2) $i (4) din ordonan{a Guvernului nr. 88/2001 privind infiin{area,
organizarea qi
func{ionarea serviciilor publice comunitare pentru situa}ii de urgenld,
aprobatd cu modific-ari gi
cornpletlri prin Legea nr.36312002, ctmodificdrile gi comptetarite ulterioare;
- art. l1 lit. e) gi art. 28 din Regulamentul de organizare qi func{ionare al Inspectoratului
General pentru Situa[ii de Urgen{[, aprobat prin Hotdrdrea Guvernului nr. 1.490120b4,
cu
modificarile qi cornpletlrile ulterioare;
- Hot6rArii de Guvern nt. 557 din 3 august 2016 privind managelnentul tipurilor
de risc;
- prevederile OMAI nr.7512019 pentru aprobarea Criteriilor di performanla
privind
constituirea, incadrarea qi dotarea serviciilor voluntare qi private pentru situa{ii de uigenla;
Interneiul art-129 alin(1),alin. (2)lit.d),alin. (7)lit.h),art.l:gutin.(3) lir.tr;qiaft. 196alin.
(1) lit. a) din o.u.G. nr- 5712019 privind Codul Administrativ, modificat;i completat
ulterior:

HOTARASTE:
Art. 1. Se infiinleazd Serviciului Voluntar pentru Situafii de Urgen{d, de tipul Vl,

in

subordinea consiliului Local al comunei Draganesti , judelul Neami.
Art.2. Se aprob[ organigrama qi componen]a Serviciului Voluntar pentru Situafii de Urgen{d
de tipul V1, conform Anexelor nr. 1 qi 2, parte integrantd din prezenta hotdr6re.

Art. 3. Serviciul Voluntar pentru Situafii de Urgen[5 se incad reazd. ou un numar de I I
persoane din care 1 angajat qi 10 voluntari.
Art' 4' Se aprobb Regulamentul de organizare si funclion are a Serviciului Voluntar pentru
Situa{ii de Urgenf6, de tipul Vl, conform Anexei nr. 3, parte iniegrantd din prezenta
hotdr6re.
Art. 5. Cu data prezentei, HotSrdrea Consiliului local al Comunei Draganesti nr.
44129'11.20056 privind infiinlatrea Servicului Voluntar pentru Situa{ii de Urgenld
il comunei
Draganesti, judelul Neamt se abrogd.

Art' 6' incadrarea

nominalS pe funclii a Serviciului Voluntar pentru Situafii de Urgen{a
al
comunei Draganesti, jude{ul Neamt, norma proprie de dotare a Serviclului
Voluntar pentru Situatii
de Urgenfd se vor stabili prin Dispozi[ie aprimaiului comunei
Draganesti, jude{ul Neamt.
Art' 8. Ptezentahotdr6re se comunicd Primarului comun"ib.ugur"sti qi prefectului
jude{ului Neamt in vederea exercitdrii controlului cu privire
la legalitatJql va fi adusa la cunostinta
publicului prin afiqare.

PRESEDINTE DE SEDINTA.
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