
RoMANIA

coN sr Lr uL .J:i:llt X^f,X[r .HERAES,

HoTARARE
pentru modificarea articolului nr. I al H.C.L nr. 103 din 2l .12.2021privind modificarea gi compretarea H.c.L. nr.29 din 24.04.20rg privina infiiffia, organigrama

qi numdrul de personar are Serviciurui voruntar pentru'Situalii de urgenla ar' '

comunei CHERAE$Tl, judeful Neaml

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CHERAE$TI, JUDEJUL NEAMI;
ExaminAnd referatur de aprobare nr, 2247/22.02.2022 la proiectur de hoiarare iniliat de

catre domnul Bereqoae pavel, primarur Comunei GHERAE$TI, qi raportur de speciaritate nr.
2248122.02.2022;

Vdzdnd ordinul prer'ecturui judelurui Neamf nr. 32r din 27.0g.20 r9 pentru aprobarea
,,Calendarului pentru punerea in apricare a preveder or O.M.A.I. nr, 75 din 2z iunie 201g pentru
aproborea Criteriilor de performanld privind constituirea, incadrarea si dorareo serticiilor
voluntare Si a ser-viciilor private pentru situalii de urgenld,,;

l-uand in considerare prevederile ordonanlei Guvernului Romdniei nr. gg din 30 august
2001 privind in/iinlarea, organizarea si .funclionarea serviciilor publice comunitare pentru situalii
de urgenld, modificatd Ei compretatd, ale ordonantei de Urgenld a Guvernurui Romdniei nr.2r din
15 aprilie 2004 (*actualizatdx) privind sistemul Nalional de Management at situaliilor de
urgenld, ale Legii nr. 481 din 8 noiembrie 2004 republicattr privind proteclia civild, ale Legii nr.
307 din 12 iulie 2006 (*actualizatd*) privind apdrarea impotriva incendilor, ale ordinului
ministrului afacerilor interne nr. 75 din 27 iunie 2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanld
privind consliluirea' incadrarea si dotarea serviciilor voluntare si a serticiilor privale penlru
situalii de urgenld;

Av6nd in vedere dispoziliile art. 129, alin. (7), lit. (h) din ordonanla de Urgenli nr. 57 din
3 iulie 2019 privind codul administrativ cu modific[rile $i complet[rile ulterioare;

in temeiul dispoziliiror art. r29, afin. (l), alin. (2), rit. (d) 9i alin. (3), lit. e) din ordonanla
de Urgenld nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificdrile gi completirile
u lterioare;

HOTARA$rE:

Am. l. Articolul nr. I al H.c.L nr. 103 din 21 ,12.2021privind modificarea qi completarea
H.c.L. nr. 29 din 24.04.2019 privind infiinlarea, organigrama 9i numdrul de personal are
Serviciului voluntar pentru Situalii de Urgenld al comunii cuEnAegrt,ludelul Neam1, va avea
urmdtorul continut:, ,,Serviciul voluntar pentru situalii de Urgent6 se incadreazd cu un numdr de
l7 persoane. din care I angajat pe flunclie specifici serviciului voluntar $i l6 voluntari, dupa
urmitoarea structurA organizatoricA:



I . Compartiment pentru prevenire:
a) un specialist (qef compartiment pentru prevenire) pentru toate instituliile publice qi operatorii
economici din subordinea Consiliului locai;

b) un specialist la fiecare 500 de gospoddrii gi/sau clidiri de locuit colective, in mediul rural;2. Una fbrmalie de intervenlie condusd de un sef formatie de inierventie, care are in
compunere:

a) Echipe specializate incadrate cu minimum 3 persoane, care include qi geful echipei specializate,
astfel:

a.l. - I (una) echipl specializatA pentru stingere incendii;
a'2' - I (una) echipd specializatd pentru avertizare-alarmare-clutare-deblocare-salvare-

evacuare."

Art.2. celelalre prevederi are H.c.L nr. r03 din zr.r2.2ozr privind modificarea qi
completarea H.c.L. nr. 29 din 24.04.2019 privind infiinfarea, organigrama gi numirur de personar
ale Serviciului voluntar pentru situatii de Urgenld ar comunei GHERA;$TI, jude{ur Neam1,
rdm6n neschimbate.

Art.3. Secretarul general al comunei Cherdeqti va comunica qi inainta prezenta hotflr6re
persoanelor qi instituliilor interesate.

PRESEDINTE DE $EDINTA,
CONSILIER,

COCUT DANIELq

Adoptata in gedinp din 28 februarie 2022 cu un numir de I 5 voturi "pentru"din totalul de l5 consilieri in funclie
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