
  

ROMÂNIA 

JUDEȚUL VRANCEA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CÂMPINEANCA 

 

  HOTĂRÂREA NR. 60 

    din 30 octombrie 2019 

 

Privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei 

Câmpineanca. 

 

Consiliul local al comunei  Câmpineanca, Județul Vrancea întrunit în şedinţa 

ordinară, 

- Având în vedere referatul de aprobare al  primarul comunei Câmpineanca 

înregistrat sub nr. 10536/15.10.2019 și și proiectul de hotărâre al primarului 

Comunei Câmpineanca prin care solicită reorganizarea Serviciului Voluntar pentru 

Situații de Urgență al comunei Câmpineanca; 

- Văzând Raportul şefului SVSU privind reorganizării Serviciului Voluntar 

pentru Situații de Urgență al comunei Câmpineanca, înregistrat sub nr. 10537 

/15.10.2019 prin care solicită reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de 

Urgență Câmpineanca și avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local 

Câmpineanca, la acest proiect de hotărâre; 

- Luând în considerare adresa Inspectoratului pentru Situații de Urgență 

”Anghel Saligny” al Județului Vrancea nr. 941765/29.07.2019 prin care ne 

recomandă demararea activităților specifice în vederea constituirii, încadrării și 

dotării serviciilor voluntare pentru situații de urgență; 

- În baza prevederilor art. 10 lit.b) și art. 25 lit.a) din Legea nr. 481/2004 

privind protecția civilă, republicată; 

- În temeiul prevederilor art. 13 lit. b) și d) și art. 32 din Legea nr. 307/2006 

privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare; 

- În conformitate cu prevederile art. 5 din O.G. nr. 88/2001 privind 

înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru 

situații de urgență, cu modificările și completările ulterioare; 

- Luând în considerare prevederile art. 6 lit. c) din OMAI nr. 163/2007 pentru 

aprobarea normelor generale de apărare împotriva incendiilor; 

- Văzând prevederile art. 21 alin. (1) și anexa la OMAI nr. 75/2019 pentru 

aprobarea Criteriilor de performanta privind constituirea, incadrarea  si dotarea 

serviciilor voluntare si a serviciilor private pentru situatii de urgentă; 

-  Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei 

Câmpineanca nr. 41/14.11.2005 privind înființarea Serviciului Voluntar pentru 



  

Situații de Urgență și Hotărârea Consiliului Local nr. 25/16.04.2019 de 

reorganizare a serviciului, 

- În baza prevederilor art. 129, alin. 1 si 2 lit. b, alin. 4 lit. a, art. 139 alin. 1 și 

alin. 3 lit. a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, adoptă următoarea 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE  

 

Art.1.- (1)– Se aprobă reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de 

Urgență al comunei Câmpineanca în Categoria V1, aflat în subordinea Consiliului 

Local al comunei Câmpineanca, județul Vrancea. 

(2)- Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare  a Serviciului 

Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Câmpineanca, conform Anexei nr. 

1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(3) - Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență are sector de competență 

teritoriul administrativ al comunei Câmpineanca și asigură intervenția în sectorul 

de competență ca urmare a situațiilor de urgență create. 

Art.2. – Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei 

Câmpineanca este condus de un șef serviciu voluntar pentru situații de urgență, 

specialist în domeniu. 

    Art.3. – Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei 

Câmpineanca are în componență un număr de 12 membrii, din care :  

a. 1 șef serviciu – specialist în domeniu; 

b. 1 compartiment pentru prevenire cu 4 specialiști pentru prevenire, voluntari; 

c. 1 sef formație intervenție 1 si 2 echipe specializate din care – 

Echipa de stins incendii – 3 persoane 

Ecipa de avertizare, alarmare, cautare, deblocare, salvare, evacuare – 3 

persoane 

Art.4. – Se aprobă organigrama Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență, 

conform anexei nr. 2, parte integrantă la prezenta hotărâre, după următoarea 

structură: 

a. 1 (unu) compartiment pentru prevenire, cu un număr de 3 specialiști pentru 

prevenire, care au ca principală atribuție prevenirea producerii unor situații 

de urgență, prin acțiuni de îndrumare și control în sectorul de competență; 

b. 1 (una) formație de intervenție, având un număr de 6 voluntari, constituită în 

vederea limitării și înlăturării urmărilor situațiilor de urgență în sectorul de 

competență, compusă din: 

b.1. – 1 șef formație intervenție; 



  

b.2. – 2 (doua) echipe specializate, în funcție de tipurile de riscuri 

identificate în sectorul de competență, pe următoarele domenii principale: 

b.2.1. – 1 (o) echipă specializată în domeniul stingerii incendiilor, cu 

un număr de 3 voluntari  ; 

b.2.2. – 1 (una) echipă specializată în domeniul căutare – deblocare – 

salvare – evacuare pentru riscurile de cutremur,alunecări și probușiei 

de teren, fenomene meteorologice periculoase, avalanșe și inundații cu 

un număr de 4 voluntari; 

Art.5. – Încadrarea cu personal a Serviciului Voluntar pentru Situații de 

Urgență al comunei Câmpineanca, se va face prin dispoziție emisă de primarul 

comunei, având la bază contractele de voluntariat încheiate între Consiliul Local, 

prin șeful SVSU al comunei Câmpineanca și voluntari. 

Art.6.- Orice dispoziție contrară își încetează aplicabilitatea. 

    Art.7. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează 

primarul comunei, iar prin grija secretarului comunei se comunică : 

- primarului comunei Câmpineanca; 

- șefului SVSU al comunei Câmpineanca; 

- Inspectoratului pentru Situații de Urgență ” Anghel Saligny” al Județului 

Vrancea; 

- Instituţiei Prefectului – Judeţul Vrancea. 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ    CONTRASEMNEAZĂ, 

           SECRETARUL COMUNEI                                                             

CHIRILĂ ȘTEFAN              ROTARU OANA 


