
 

 

Nr.31/12.04.2022 

                                                                                                                                                                                                                                                              
PP RR OO II EE CC TT     

Pentru completarea si  modificarea Anexei nr.2 la HCL nr.73/20.12.2019  privind 

înfiinţarea„SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA “TIP  V1 

pentru intervenţia în situaţii de urgenţă 

Consiliul local al comunei Pietroasele, judetul Buzau; 

Avand in vedere: 

- Referatul de aprobare al primarului, inregistra si juridic si resusre umane din cadrul UAT 

Pietroasele, inregistrat la nr.1545/12.04.2022; 

- Prevederile art. 17 alin. (1) şi (2) şi ale art. 33 alin. (1), (2) şi (4)-(6) din Legea nr. 307/2006 

privind apărarea împotriva incendiilor, republicată; 

- Prevederile art. 15 alin. (1)-(3) din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, 

cu modificările ulterioare, 

- prebvederile art. 1 alin. (2) şi (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările şi completările 

ulterioare,  

- prevederile OMAI nr. 75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind 

constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență; 

- prevederile Legii nr. 24 din 27 martie 2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative – republicata;       
Prevederile art. 129, alin. (2), lit. d) completat de prevederile alin. (7), lit. h) , ale alin. (14) precum 

şi de prevederile art. 139, , alin. (1) şi ale art. 196, alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ 

HOTĂRĂRĂŞTE: 

Art.1. Se completeaza si se modifica  Anexa nr.2 la HCL nr.73/20.12.2019  privind 

înfiinţarea„SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA TIP  V1 pentru 

intervenţia în situaţii de urgenţă . 

Art.2. Celelalte prevederi din HCL nr.73/2019 raman neschimbate. 

            Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

comunei Pietroasele  si șeful Serviciului  Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Pietroasele. 

 Art.4. Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului general: Instituţiei 

Prefectului judeţului Buzau,  Inspectoratul Judetean Pentru Situații de Urgență "Neron 

Lupascu" al judetului Buzau, primarului comunei Pietroasele, Sefului SVSU Pietroasele , si 

se publica pe pagina de internet a institutiei.  
Initiator, 

Primar, 

 

                                ROMÂNIA 

    UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ 

                    PIETROASELE 

                             JUDEȚUL BUZĂU  

                        Tel/Fax: 0238 512 000 

            e-mail: primariapietroasele@yahoo.com 

                   

https://idrept.ro/00076618.htm


Cornel Enache                                            

 

                                                                                                                                        Avizat, 

                                                                                                                                 Secretar general                                              

                                                                                                                                      Matache Aurelia 

  

                                    

 

NR.1544/12.04.2022  

 

REFERAT DE APROBARE 

privind înfiinţarea„SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE 

URGENTA “ TIP  V1 

pentru intervenţia în situaţii de urgenţă 

 

 

 

Avand in vedere prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor, republicată, Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu 

modificările ulterioare, Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea 

şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările şi completările ulterioare, 

O.M.A.I. nr. 75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, 

încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență,coroborate 

cu referatul compartimentelor de specialitate si prevederile O.U.G.nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, propun spre dezbatere  si aprobare proiectul de hotarare Pentru completarea 

si  modificarea Anexei nr.2 la HCL nr.73/20.12.2019 privind înfiinţarea„SERVICIULUI 

VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA “TIP  V1 pentru intervenţia în situaţii 

de urgenţă 
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P r i m a r, 

Cornel Enache 
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Nr.  1545/12.04.2022 

 

 

 

REFERAT 

 

Pentru completarea si  modificarea Anexei nr.2 la HCL nr.73/20.12.2019  privind 

înfiinţarea„SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA “TIP  V1 

pentru intervenţia în situaţii de urgenţă 

 

 

Subsemnata Tănase Daniela, inspector în cadrul Compartimentului SVSU si Badea 

Adriana, consilier juridic in cadrul Compartimentului juridic si resurse umane, având în 

vedere faptul că în Anexa nr.2 la HCL nr.73/20.12.2019 privind înfiinţarea„SERVICIULUI 

VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ”  TIP  V1 pentru intervenţia în situaţii 

de urgenţă, în cadrul echipei de intervenţie pentru  STINGEREA INCENDIILOR  și echipei 

de ,,AVERTIZARE-ALARMARE, CĂUTARE, DEBLOCARE-SALVARE, EVACUARE”, 

figurează persoane  ce nu mai pot indeplini atributiile necesare serviciului voluntar, respectiv 

servanti – domnul David Marian, aflat in concediu medical, domnul Vasile Iulian 

Constantin, fost angajat la UAT Pietroasele si salvator - domnul Nita Sandu, cat si faptul ca 

la Compartimentul SVSU postul vacant s-a ocupat de catre doamna Tanase Daniela, 

propunem inlocuirea acestora cu alte persoane ce pot indeplini atributiile in echipele 

mentionate cat si completarea pct.1 din Anexa cu Sef Serviciu. 



 

 

 

Compartiment juridic si RU, 

         

____________________ 

 

Compartiment SVSU, 

 

_________________________ 
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NR.________DIN 29.04.2022 

Comisia pentru administratie publica locala, 

amenajare teritoriu si urbanism, protectia mediului si turism(2) 

 

R A P O R T   A V I Z A R E 

la proiectul de hotarare Pentru completarea si  modificarea Anexei nr.2 la HCL 

nr.73/20.12.2019  privind înfiinţarea„SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE 

URGENTA “TIP  V1 pentru intervenţia în situaţii de urgenţă 

 



Comisia de specialitate a Consiliului local Pietroasele mai sus mentionata, in sedinta 

comisiei pe domenii din data de 29.04.2022, a analizat  proiectul de hotarare Pentru 

completarea si  modificarea Anexei nr.2 la HCL nr.73/20.12.2019  privind 

înfiinţarea„SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA “TIP  V1 pentru 

intervenţia în situaţii de urgenţă, il avizeaza favorabil  si propune sa fie introdus pe ordinea 

de zi a sedintei extraordinare din data 29.04.2022. 

 

COMISIA, 

1. Valcu Nicolae – presedinte _____________________ 

     2. Gheorghe Mioara – secretar____________________ 

     3. Mares Marcel  ______________________________ 

     4. Balaceanu Liliana Daniela____________________ 

     5. Rotaru Mihail Aurelian__________________________ 
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