
 

H O T Ă R Â R E A 

nr. 220 din 30.07.2019 

privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă                                                                 

al Comunei  GIARMATA , judeţul Timis     

 

CONSILIUL LOCAL al comunei Giarmata, județul Timiș, întrunit în ședința ordinară din 

data de 30.07.2019: 

     Având în vedere :  

 referatul de aprobare al d-lui pri ar ing. Bunescu Virgil; 

 raportul d-lui SPOEALA IOAN înregistrat sub nr. 7068 din 14.07.2019; 

 prevederile prevederile art. 17 alin. (1) si (2),  art. 32, alin.(3) din Legea nr. 307 din 12 iulie 

2006, privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;  

  art. 6, lit. “c” din O.M.A.I. Nr.163/28.02.2007 pentru aprobarea Normelor Generale de 

apărare împotriva incendiilor,  art. 1-5 şi art.11 din O.M.I.R.A. Nr. 195/20.04.2007 privind 

modificarea şi completarea Ordinului 75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă 

privind constituirea, incadrarea şi dotarea serviciilor voluntare si a serviciilor private pentru 

situaţii de urgenţă;  

 art. 15 alin.(1)si (4) din Legea Nr. 481/08.11.2004 privind protecţia civilă cu modificarile si 

completarile ulterioare;  

 art. 5, al.(1) din Ordonanţa Guvernului României nr.88/30.2008, aprobată prin Legea nr. 

363/07.06.2002 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice 

comunitare  pentru situaţii de urgenţăcă a fost îndeplinită procedura reglementată de 

prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administraţia publică;  

         În temeiul art. 129, art. 139 alin. (1) și 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă  nr. 

57/2019 privind Codul administrativ; 

       H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E   : 

            Art.1  Se aprobă reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, de tip V2, 

aflat în subordinea Consiliului Local al Comunei  GIARMATA, judeţul Timiş.  

            Art.2 Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenta al Comunei Giarmata, judeţul Timiş este 

condus de 1 (unu) Şef Serviciu, profesionist în domeniu – dl Constantinescu Nicu. 

            Art.3  Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenta al Comunei Giarmata, judeţul Timiş are 

în compunere  un număr de  11  posturi, dintre care 2 posturi pentru personalul angajat şi 9 

posturi pentru personalul voluntar, conform Organigramei prevăzută în Anexa nr.1 din prezenta 

hotărâre.               
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            Art.4 Se aprobă modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului 

voluntar pentru situaţii de urgenţă, prevăzut în Anexa nr. 2 din prezenta hotărâre. 

             Art.5 Componenţa nominala a membrilor Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al 

Comunei Giarmata, judeţul Timiş, dotarea grupei şi a  echipelor specializate pentru intervenţie în 

situaţii de urgenţă, se va face prin Dispoziţie a primarului Comunei Giarmata, judeţul Timiş, în 

termen de 10 (zece) zile de la data aprobării prezentei Hotărâri a Consiliului Local. 

            Art.6. Prezenta  hotărâre va fi transmisă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “BANAT 

” al Jud. Timiş, în vederea avizării Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului 

Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă.   

 Art. 7. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 12 voturi „pentru”,0 „abțineri”,                                  

0 „împotrivă”. 

Art. 8. Prezenta hotărâre se comunică : 

 Instituției Prefectului -  Județul Timiș; 

 Primarului Comunei Giarmata; 

 Secretarului comunei Giarmata; 

 Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “BANAT ” al Jud. Timiş; 

 se va afișa. 
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