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CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA Nr. 7/2013
privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta
al Comunei Grivita, judetul Vaslui
Avand in vedere:
- proiectul §i expunerea de motive la proiectul de hotarare privind reorganLtuea Serviciului
Voluntar pentru Situafii de Urgenfa al Comunei Grivifa, judetul Vaslui;
- prevederile art. 10, lit. „b” din Legea Nr. 481/2004 privind protecfia civila;
- art. 5, alin 1 din O.G. nr. 88/2001, aprobata prin Legea nr. 363/07.06.2002 privind
infiinfarea, organizarea §i funcfionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta;
- art. 1 din O.M.A.I. Nr. 718/30.06.2005 pentru aprobarea Criteriilor de performanta
privind structura organizatorica §i dotarea serviciilor voluntare pentru situatii de urgenfa;
- art. 12, alin. 1, litera “b”§i art. 29, din O.G. nr. 60/1997 privind apararea impotriva
incendiilor cu modificarile §i completarile ulterioare;
art. 19. lit “a” & O.M .A T Nr. 13 8/26.09.2001 pentru aprobarea Dispozifiilor Generale
privind organizarea activitafii de aparare impotriva incendiilor - D.G. P.S.I. - 005.
- avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei Grivifa, §i raportul de
specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Grivifa.
in temeiul dispozitiilor art. 36, art. 45 §i art. 115 din Legea nr. 215/2001 privind
administrafia publica locala, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare;
Consiliul local ai comunei Grivifa, judetul Vaslui:
HOTARA§TE:
Art. 1 Se aproba reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situafii de Urgenta, de
Categoria I -a, in subordinea Consiliului local al Comunei Grivifa, judeful Vaslui.
Art. 2 Serviciul Voluntar pentru Situafii de Urgenfa al Comunei Grivifa, judeful Vaslui este
condus de 1 (unu) §ef Serviciu, profesionist In domeniu, angajat
Art. 3 Serviciul Voluntar pentru Situafii de Urgenfa al Comunei Grivifa, judeful Vaslui este
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angajat §i 36 voluntari, dupa urmatoarea
structura:
1. Compartiment pentru prevenire, cu un numar de 9 specialist! pentru prevenire, care au ca
principals atribufie prevenirea aparifiei starilor potenfial generatoare de situafii de urgenfa pe
intreg teritoriul sectorului de competenfa, stabilifi astfel:
a) pentru institufiile publice
operatorii economici din subordinea Consiliului local, un
specialist;
b) pentru 200 de gospodarii, un specialist;
2. Formafie de intervenfie, avand un numar de 36 voluntari, constituira in vederea imutarii
§i inlaturarii urmarilor situafiilor de urgenfa pe intreg teritoriul sectorului de competenfa, fund
compusa din:
A) §ef formafie intervenfie
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B) Echipe specializate, compuse din:
a) 3 (trei) echipe specializate pentru interventie pentru stingerea incendiu, inundafii §i/sau
inec;
b) 1 (una) eehipa specializata in domeniul m$tiintare ~~alarmare;
c) 1 (una) eehipa specializata in domeniul salvare - evacuare;
d) 1 (una) eehipa specializata m domeniul salvare -p rin ajutor;
e) 1 (una) eehipa specializata in domeniul sanitar-veterinar;
Art. 4 Components nominal^ a membrilor Serviciului Voluntar pentru Situatii de urgenta
al comunei Grivita, judetul Vaslui precum §i dotarea celor celor 7 echipe specializate, se va face
prin dipsozitie a primarului comunei Grivita, in termen de 10 zile de la data aprobarii prezentei
hotarari, urmand a fi transmisa spre avizare Inspectoratului Pentru Situatii de Urgenfa “Podul
Inalt” al judefului Vaslui.
Art. 5 Cu data intrarii in vigoare a prezentei orice dispozifie contrara se abroga.
Art. 6 Primarul comunei Grivita cu sprijinul compartimentului de resort va duce la
indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art. 7 Prezenta hotarare va fi comunicata persoaneior $i insiHutiilor in i^ s a te prin grija
secretarului comunei.
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