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                                                            HOTĂRÂRE 

                                                        Nr.  10   din   15.05.2020 

    

privind înființarea, organigrama și numărul de personal ale Serviciului Voluntar pentru Situații 

de Urgență de tip V1,  prin reorganizare a serviciului de categoria C1 al comunei Livezi, 

aprobarea Regulamentul de organizare și funcționare al Serviciului Voluntar pentru Situații de 

Urgență 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  LIVEZI, JUDEȚUL BACĂU întrunit în  ședință  ordinară  

la  data  de  15.05.2020  

Examinând Referat-Raport-Analiza nr. 7908/02.12.2019  intocmit de către domnul ing.Ionita 

Corneliu, Raportul compartimentului de specialitate nr. 2851/11.05.2020, Referatul de aprobare al 

primarului nr. 2852/11.05.2020; 

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului României nr. 88 din 30 august 2001 privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, 

modificată și completată, ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 21 din 15 aprilie 

2004 (*actualizată*) privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, ale Legii 

nr. 481 din 8 noiembrie 2004 republicată privind protecţia civilă, ale Legii nr. 307 din 12 iulie 

2006 (*actualizată*) privind apărarea împotriva incendiilor, ale Ordinului ministrului afacerilor 

interne nr. 75 din 27 iunie 2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, 

încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă; 

Conform art. 3 din OMAI nr. 75 din 27 iunie 2019, in comuna Livezi sunt inregistrate 1846 

gospodarii, distanta fata de  structurile de interventie ale serviciilor profesioniste pentru situatii de 

urgenta este 19 km, respectiv Detasamentul de pompieri Onesti - ISU Bacau iar tipurile de riscuri 

identificate in sectorul de competenta si concluziile rezultate in PAAR- Comuna Livezi, judetul 

Bacau” sunt aprobate prin HCL nr.  16/27.04.2018 

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (7), lit. (h) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 

2019 privind Codul administrativ; 

În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. (d) și alin. (3), lit. e) din Ordonanţa de 

Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ: 

 

                                                         H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

Art. 1. Se înființează Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență, de tipul V1, în subordinea 

Consiliului local al comunei Livezi, județul Bacău 

Art. 2. Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență se încadrează cu un număr de 21 persoane, cu 

personal angajat pe funcțiile specifice şi/sau voluntari, după următoarea structură organizatorică: 

- Comandă: șef serviciu; 

- Compartiment pentru prevenire: un șef compartiment pentru prevenire și 4 specialiști pentru 

prevenire; 

- O formație de intervenție condusă de un șef formație de intervenție, care are în compunere 2 

echipe specializate încadrate astfel. 



                                                                        2. 

• echipă specializată pentru stingere incendii: un șef echipă specializată și 6 servanți 

pompieri  

• echipă specializată pentru avertizare-alarmare-căutare-deblocare-salvare-evacuare: un șef 

echipă specializată și  6 servanți pompieri  

Art. 4. Se aprobă Organigrama și numărul de personal ale serviciului voluntar pentru situații de 

urgență prevăzută în Anexa nr. 1 la prezenta Hotărâre. 

 

Art. 5. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului voluntar pentru situații 

de urgență prevăzut în Anexa nr. 2 la prezenta Hotărâre. 

 

Art. 6. Încadrarea nominală pe funcții a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei 

Livezi, judeţul Bacău și norma proprie de dotare a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, 

se vor stabili prin Dispoziţie a primarului comunei Livezi, judeţul Bacău. 

 

Art. 6. Secretarul general al unitatii administrativ teritoriale a comunei Livezi va comunica și 

înainta prezenta hotărâre  Instituției  Prefectului , Județul Bacau , o va aduce la cunoștință  publica 

,precum  și   persoanelor și instituțiilor interesate. 

 

 

PRESEDINTE  DE  SEDINTA                                   CONTRASEMNEAZA                                
Pt.VICEPRIMAR                                                                      SECRETAR GENERAL  

DANIEL  SURUGIU                                                                     EUSEBIU  NEICA 

 

 
 

 

 

 

 

Hotararea  a fost  aprobată  cu  cvorumul necesar   ,   majoritate     de voturi ,  15  consilieri  

prezenti  din  15 consilieri   alesi  si validati  ,  12  voturi  pentru ,  3   voturi  împotriva     .  

 


