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ROMÂNIA  
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COMUNA OŢELENI 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 9050 din 01.11.2019 

privind înființarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de  Urgenţă al comunei Oțeleni 

 

Consiliul Local al comunei Oţeleni, întrunit în şedinţă _______ în data de _______, la 

care participă un număr de___consilieri din totalul de 12 consilieri în funcţie, 

Văzând că domnul/doamna ___________ este președinte de ședință, 

Luând în dezbatere referatul de aprobare și proiectul de hotărâre inițiate de către 

viceprimarul cu atribuții de primar al comunei Oțeleni, domnul Gherăescu Felician Mihai,  

privind înființarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de  Urgenţă în Comuna Oțeleni; 

Având în vedere prevederile Ordinului M.A.I. nr. 75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de 

performanță privind constituirea, încdrarea și dotrea serviciilor voluntare și a serviciilor private 

pentru situații de urgență; 

Având în vedere prevederile O.G. nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 481/2004 (rep.1) privind protecţia civilă, cu 

modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 307/2006 (rep.1) privind apărarea împotriva 

incendiilor, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului comunei Oțeleni, înregistrat cu nr.________ din data de ____________; 

Având în vedere avizul Comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, 

sănătate, familie, muncă şi protecţie socială, activităţi sportive şi agrement din cadrul Consiliului 

Local al comunei Oțeleni înregistrat cu nr.___din_____________  

În conformitate cu prevederile art. art.129 alin. (2) lit.d) și alin.(7) lit. h) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ; 

În temeiul art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu un număr de ..........voturi ”pentru”,.............voturi ”împotrivă” și 

..........”abțineri”, adoptă următoarea, 

 

HOTĂRÂRE: 

 

ART.1 – (1) Se înființează Serviciul Voluntar pentru Situaţii de  Urgenţă, structură 

specializată de tipul V2, formată din șef serviciu, compartiment pentru prevenire, grupa de 

interventie care încadreaza autospeciala de stingere cu apa si spuma, o echipă specializată si 

atelier de reparatii, organizată cu personal angajat si voluntar în subordinea Consiliului Local al 

comunei Oțeleni. 



(2) Serviciul Voluntar pentru Situaţii de  Urgenţă are ca scop principal apararea vietii, 

bunurilor si mediului impotriva incendiilor si dezastrelor, precum si realizarea masurilor de 

protectie civila.  

ART.2 – (1) Serviciul voluntar se încadreaza cu personal angajat pe functiile specifice si 

personal voluntar. 

(2) Personalul angajat pe functii specifice detine calificarea sau competentele 

profesionale ale acelor functii, atestate potrivit reglementarilor în vigoare. 

(3) Functia de sef serviciu voluntar se încadreaza, în mod obligatoriu, cu personal angajat 

pe aceasta functie. 

(4) Seful serviciului voluntar trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii: 

a) sa aiba avizul inspectoratului competent teritorial; 

b) sa fie apt din punct de vedere fizic, medical si psihologic. 

ART.3  Activitatea Serviciul Voluntar pentru Situaţii de  Urgenţă este coordonata  de 

către Primarul comunei Oțeleni. 

ART.4  Personalul Serviciul Voluntar pentru Situaţii de  Urgenţă trebuie sa indeplineasca 

cerintele de calificare potrivit standardelor de pregatire si ocupationale pentru profesiile 

respective cu atestat emis în condițiile legii si sa participe la programele specifice de formare 

profesionala continua. 

ART.5 Se vor prevedea, distinct, in bugetul propriu, resursele financiare necesare in 

vederea organizarii, inzestrarii, functionarii si indeplinirii atributiilor legale de catre Serviciul 

Voluntar pentru Situaţii de  Urgenţă. 

ART.6 Personalul Serviciul Voluntar pentru Situaţii de  Urgenţă si cetatenii care 

participa la actiuni preventive si de interventie pentru limitare, recuperare si reabilitare pe timpul 

situatiilor de urgenta beneficiaza de compensatii banesti, drepturi sociale si alte facilitati stabilite 

in Statutul personalului voluntar aprobat prin hotarare a Guvernului. 

ART.7 Serviciul Voluntar pentru Situaţii de  Urgenţă va solicita inspectoratului pentru 

situații de urgență județean emiterea avizului de înfiintare. Criteriile de performanta sunt 

considerate îndeplinite la data emiterii avizului de înfiintare. 

ART.8 Primarul comunei Oțeleni, prin intermediul aparatului de specialitate, va urmări 

ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

ART.9 Cu data prezentei, se abrogă HCL nr. 33 din 27.10.2005. 

ART.10  Prezenta hotărâre se comunică: 

- Primarului comunei Oțeleni; 

- Compartimentului protecție civilă; 

- Compartimentului financiar-contabil; 

- Instituției Prefectului Județului Iași; 

- Inspectoratului pentru Situații de Urgență. 

 

INIŢIATOR, 

Viceprimar cu atribuții de primar, 

GHERĂESCU FELICIAN MIHAI 

 

 

 

 



 

COMUNA  OȚELENI - JUDEȚUL IAȘI  

Sat Oţeleni, Comuna Oţeleni, Str. Şcolii, Nr.2 

Tel/fax: 0232.718.246, E-mail: primariaoteleni@gmail.com 

Nr. 9051 din 01.11.2019 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind înființarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de  Urgenţă 

al comunei Oțeleni 

 

 

În comuna Oțeleni Serviciul Voluntar pentru Situaţii de  Urgenţă a fost constituit prin 

HCL nr. 33 din 27.10.2005. 

Conform Ordinului nr.75/2019 serviciile voluntare pentru situatii de urgenta înfiintate 

anterior datei de 28 iunie 2019 trebuie sa îndeplineasca criteriile de performanta în termen de 6 

luni de la data intrarii în vigoare a acestuia, respectiv 28 decembrie 2019. Avizele de înfiintare si 

avizele pentru sectoarele de competenta emise pâna la data de 28 iunie 2019  îsi înceteaza 

valabilitatea. 

Serviciile voluntare pentru situatii de urgenta trebuie să solicite emiterea avizului de 

înfiintare si a avizelor pentru sectoarele de competenta de la inspectoratul pentru situații de 

urgență județean. Criteriile de performanta aprobate prin Ordinul nr.75/2019 sunt considerate 

îndeplinite la data emiterii avizului de înfiintare si a avizelor pentru sectoarele de competenta. 

Serviciile voluntare pentru situatii de urgenta sunt structuri specializate, altele decât cele 

apartinând serviciilor de urgenta profesioniste, organizate cu personal angajat si/sau voluntar, în 

scopul apararii vietii, avutului public si/sau privat în situatii de urgenta. Serviciile voluntare se 

constituie, potrivit legii, în comune, în subordinea consiliului local. 

Constituirea, încadrarea si dotarea serviciilor voluntare sunt realizate în functie de: 

a) numarul de gospodarii si/sau cladiri de locuit colective; 
b) distanta fata de structurile de interventie ale serviciilor profesioniste pentru situatii 

de urgenta; 
c) tipurile de riscuri identificate în sectorul de competenta si concluziile rezultate din 

Planul de analiza si acoperire a riscurilor, întocmit potrivit Metodologiei de 

elaborare a Planului de analiza si acoperire a riscurilor si a Structurii-cadru a 

Planului de analiza si acoperire a riscurilor, aprobate prin Ordinul ministrului 

administratiei si internelor nr. 132/2007; 
Personalul serviciilor voluntare trebuie sa fie apt din punct de vedere fizic, medical si 

psihologic si se compune, dupa caz, din: 

a) personal voluntar; 

b) personal angajat pe functiile specifice serviciului; 

c) personal angajat pe alte functii ale operatorului economic, institutiei sau autoritatii 

publice locale care a constituit serviciul. 

Serviciul voluntar se încadreaza cu personal angajat pe functiile specifice si personal 

voluntar. Personalul angajat pe functii specifice trebuie să dețină calificarea sau competentele 

profesionale ale acelor functii, atestate potrivit reglementarilor în vigoare. Functia de sef serviciu 

voluntar se încadreaza, în mod obligatoriu, cu personal angajat pe aceasta functie. Serviciul 

Voluntar pentru Situaţii de  Urgenţă este condus de un șef serviciu, profesionist în domeniu, 



angajat în cadrul U.A.T. Comuna Oțeleni. Seful serviciului voluntar trebuie sa îndeplineasca 

urmatoarele conditii: 

c) sa aiba avizul inspectoratului competent teritorial; 

d) sa fie apt din punct de vedere fizic, medical si psihologic. 

Numărul de persoane care se încadrează pe funcțiile specifice serviciilor voluntare se 

aprobă prin hotărâre a consiliului local împreună cu organigrama serviciului voluntar pentru 

situații de urgență. 

Activitatea Serviciul Voluntar pentru Situaţii de  Urgenţă este coordonata  de către 

Primarul comunei Oțeleni. Personalul Serviciul Voluntar pentru Situaţii de  Urgenţă trebuie sa 

indeplineasca cerintele de calificare potrivit standardelor de pregatire si ocupationale pentru 

profesiile respective cu atestat emis în condițiile legii si sa participe la programele specifice de 

formare profesionala continua. 

În bugetul propriu trebuie prevăzute resursele financiare necesare in vederea organizarii, 

inzestrarii, functionarii si indeplinirii atributiilor legale de catre Serviciul Voluntar pentru Situaţii 

de  Urgenţă. Personalul Serviciul Voluntar pentru Situaţii de  Urgenţă si cetatenii care participa 

la actiuni preventive si de interventie pentru limitare, recuperare si reabilitare pe timpul 

situatiilor de urgenta beneficiaza de compensatii banesti, drepturi sociale si alte facilitati stabilite 

in Statutul personalului voluntar aprobat prin hotarare a Guvernului. 

Serviciul Voluntar pentru Situaţii de  Urgenţă trebuie să solicite inspectoratului pentru 

situații de urgență județean emiterea avizului de înfiintare. Criteriile de performanta sunt 

considerate îndeplinite la data emiterii avizului de înfiintare. 

Având în vedere cele mai sus prezentate vă propun adoptarea hotărârii privind înființarea 

Serviciului Voluntar pentru Situaţii de  Urgenţă al comunei Oțeleni. 

 

Viceprimar cu atribuții de primar, 

GHERĂESCU FELICIAN MIHAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

U.A.T. COMUNA  OȚELENI - JUDEȚUL IAȘI  

Compartiment protecție civilă 

Sat Oţeleni, Comuna Oţeleni, Str. Şcolii, Nr.2 

Tel/fax: 0232.718.246, E-mail: primariaoteleni@gmail.com 

Nr. 9052 din 01.11.2019 

 

RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind înființarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de  Urgenţă 

al comunei Oțeleni 

 

 

Având în vedere referatul de aprobare și proiectul de hotărâre inițiate de către 

viceprimarul cu atribuții de primar al comunei Oțeleni, domnul Gherăescu Felician Mihai,  

privind înființarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de  Urgenţă în Comuna Oțeleni; 

Având în vedere prevederile Ordinului M.A.I. nr. 75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de 

performanță privind constituirea, încdrarea și dotrea serviciilor voluntare și a serviciilor private 

pentru situații de urgență; 

Având în vedere prevederile O.G. nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 481/2004 (rep.1) privind protecţia civilă, cu 

modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 307/2006 (rep.1) privind apărarea împotriva 

incendiilor, cu modificările și completările ulterioare; 

Solicităm aprobarea hotărârii privind înființarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de  

Urgenţă al comunei Oțeleni în vederea respectării prevederilor Ordinului M.A.I. nr. 75/2019 

pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încdrarea și dotrea serviciilor 

voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență. 

 

 

Șef S.V.S.U. 

Miclăuș Dorinel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


