
 

                                                        
JUDEŢUL ILFOV 
LOCALITATEA  STEFANESTII DE JOS 
     - CONSILIUL LOCAL -                                                                                                   
                                                                                                                                                  

HOTĂRÂREA  DE  REORGANIZARE 
a serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă 

nr. 43/30.10.2009 
 
 

Consiliul local al comunei Stefanestii de Jos, judeţul Ilfov, întrunit în 
şedinţa de lucru din data de 30.10.2009  

Avand in vedere Expunerea de motive a primarului comunei Stefanestii de 
Jos, coroborat cu Raportul de specialitate intocmit de responsabilul de resort, 

Tinand cont de Avizul comisiei de specialitate a Consiliului local, 
In conformitate cu OUG nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de 

Management al Situaţiilor de Urgenţă, HGR nr. 642/2005 pentru aprobarea 
„Criteriilor de clasificare a unităţilor administrativ-teritoriale, instituţiilor publice şi 
operatorilor economici din punct de vedere al protecţiei civile, în funcţie de tipurile 
de riscuri specifice”, Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, modificată şi 
completată prin Legea nr. 212/2006, O.M.A.I. nr. 718/2005 pentru aprobarea 
criteriilor minime de performanţă privind organizarea şi funcţionarea serviciilor 
voluntare pentru situaţii de urgenţă 

Luand in considerare HCL Stefanestii de Jos nr. 13/1.03.2008, prin care s-a 
infiintat serviciul voluntar pentru situatii de urgenta la nivelul comunei Stefanestii 
de Jos, 

In temeiul art. 45 din legea 215/2001, republicata, privind Administratia 
publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

Art. 1 Hotararea Consiliului local Stefanestii de Jos nr. 13/31.03.2008 va 
avea urmatorul cuprins: 

„ Art. 1 Se înfiinţează serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă de 
categoria a  III - a. 

 

Art. 2 Structura serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă este 
următoarea: 
  

1. – Şef serviciu  =  1; 
2. – Compartimentul prevenire = 2; 
3. – Sef  formatie de interventie = 1; 
4. – Echipa cercetare  =  3; 
5. – Echipă deblocare-salvare = 3; 
6. – Echipă sanitar-veterinară = 3; 
7. – Echipa transmisiuni - alarmare = 3; 



 

8. – lă: 

;   
cal = 3; 
 = 3; 

11. – Echipa de logistica  =  3; 

Echipaj de intervenţie cu autospecia
- servanţi  = 4; 
- conducător autospeciala  =  1

9. – Echipa de prim ajutor medi
10.  – Echipa de protectie NBC 

12. – Echipa de evacuare = 3; 
 

Organigrama serviciului voluntar pentru situatii de urgenta este 
prezentata in anexa nr.1 

Art. 3 Funcţiile de şef de serviciu şi conducător autospeciala (mecanici            
de motopompa) se incadreaza in mod obligatoriu cu personal angajat. 

Art. 4  Nominalizarea personalului din cadru serviciului voluntar pentru 
situaţii

  Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al serviciului 
volunta

ăţi se 
întocme re 

probare primarului sau înlocuitorului legal al acestuia. 
A

rt. 2

 de urgenţă se va face prin dispoziţia primarului cu respectarea 
prevederilor  Legii nr. 195/2001 – legea voluntariatului. 

Art. 5
r pentru situaţii de urgenţă al comunei Stefanestii de Jos, prevazut in  

anexa nr. 2,. 
 

Art. 6  Documentele de organizare, desfăşurare şi conducere a activit
sc de către şeful serviciului / inlocuitorul acestuia şi se supun sp

a
rt. 7  Anexele nr.1 si nr. 2, fac parte integranta din prezenta hotarare”. 

 
 
A  Primarul comunei va asigura aducerea la indeplinire a prezentei hotarari. 

___________________________ 
      _________________________________ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 PREŞEDINTE         
       SECRETARUL CONSILIULUI LOCAL 
_
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