
Ro M A N I A
JUDETUL DOLJ

COM UNA VALEASTANCIULUI
CONSILIUL LOCAL

uorAnAnr
Privind Reorganizarea Serviciului voluntar pentru situalii de urgenli Valea Stanciutui,

judelul Dolj

Consiliul Local Valea Stanciului , judelul Dolj;
Avind in vedere:
-Referatul nr.1609126.02.2018 intocmit de c5tre seful s,V.s.U. valea stanciului, judetul Dolj ;
-O'G. nr'88/30.08'2001 aprobatd prin Legea nr.363107.06.2002 privind infiintarea, organiiarea si
functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgentS, art.1 alin.(4) . art.S alin.lt; si
(2) , cu modific5rile si completSrile ulterioare.
-Legea voluntariatului nr.195/20.04.2001 , cu modifictrile si completdrile ulterioare.
-Legea 481/08j.1.2004 privind protectia civild republicatb in 2008 , articolul 10 lit.b) li art.21
alin.(3) si (4), cu modificirile si complet5rile ulterioare,
Legea nr.307/12.07.2006 privind ap5rarea impotriva incendiilor, art.13, lit.b) si d) si art.31 alin.(3)
, cu modificSrile si completdrile ulterioare.
-Ordinul nr.96 114.06.2016 pentru aprobarea Criteriilor de performantd privind constituirea,
incadrarea si dotarea serviciilor voluntare si a serviciilor privaie pentru situatii de urgentS, cu
modifl cirile si complet5rile ulterioare.
In temeiul art.36 alin.(6) lit.a), pct. 8 si art.45 alin.(1) din Legea nr.21,5/2001 privind Administratia
Publicb LocalS , republicatt , cu modific5rile si completirile ulterioare;

CONSILIUL LOCAL VALEA STANCIULUI adoptd prezenta HOTARARE

Art.1.se aprobS reorganlzarea ,,Serviciului voluntar pentru situatii de urgenti valea
Stanciului" pentru interventia in situatii de urgent5, in forma prezentatd in anexele nr.1
(organigrama) si nr.2(componenta numerici), pate integrantd din prezenta hotdrare.
Art.2.Primarul comunei Valea Stanciului , judetul Dolj si Seful S.V.S.U. din cadrul primSriei Valea
Stanciului , judetul Dolj , vor duce la indeplinire prevederile prezentei hot5r6ri.
Art.3'Prezenta hotErSre va fi comunicatd Primarului comunei Valea Stanciului si Institutiei
Prefectulu i-l ude!ul Dolj.
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