ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI TÎRGȘORU VECHI

HOTĂRÂRE
privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta
Tîrgșoru Vechi
Avand in vedere expunerea de motive a Primarului comunei Tirgsoru Vechi inregistrata sub nr. 4978
din 4.06.2013 precum si raportul de specialitate al secretarului comunei inregistrat sub nr. 4987/4.06.2013, din
care rezulta necesitatea actualizarii componentei SVSU Tirgsoru Vechi;
In conformitate cu:
-prevederile Ordinului MAI nr. 718/2005 pentru aprobarea “Criteriilor minime de performanţă privind
organizarea şi funcţionarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă”, modificat;
-prevederile art. 13 din Legea 481/2004 privind Protecţia Civilă, republicata in 2008;
-Ordonanţa Guvernului nr.88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor de urgenţă
pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificările şi completările prin Legea nr.363/2002 cu modificările
ulterioare aduse de Ordonanţa nr. 25/2004;
-Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
-Hotărârea Guvernului nr.642/2005 privind aprobarea Criteriilor de clasificare a unităţilor administrativteritoriale, instituţiilor publice şi operatorilor economici din punct de vedere a protecţiei civile, în funcţie de
tipurile de risc specifice;
-Hotărârea Consiliului Local nr. 17/3.04.2006 privind înfiinţarea S.V.S.U. ;
-prevederile Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
Avand in vedere rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tirgsoru
Vechi;
În temeiul art. 36 alin. (2), lit. "d" şi alin. (6) lit. “a” pct. 14, precum şi art. 45, alin. (2) şi art. 115 alin.
(1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările
ulterioare,
Consiliul Local al comunei Tirgsoru Vechi, judetul Prahova, adopta prezenta hotarare:
Art. 1. – Se aproba reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Tirgsoru Vechi,
serviciu de categoria 1, conform anexei nr. 1 (organigrama), anexei nr. 2 (stat de functii) si anexei nr. 3
(componenta nominala) la prezenta.
Art. 2. – Se aproba Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Serviciului voluntar pentru
situaţii de urgenţă Tirgsoru Vechi, în forma prezentată în anexa nr. 4, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. – Cu aducerea la cunostinta a prezentei hotărâri se însărcinează secretarul comunei iar cu
ducerea la îndeplinire se însărcinează Primarul comunei Tîrgșoru Vechi.
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