
ROMANIA
JUDETUL DOLJ

COMUNA VALEASTANCIULUI
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
Privind infiinlarea serviciului voluntar pentru situalii de Urgenli valea stanciului,

iudetul DoU

Consiliu! Local Valea Stanciului , judelul Dolj;
Avind in vedere:

-Referatul de aprobare nr.9369/2019 intocmit de citre primarul comunei Valea Stanciului, judetul
Dolj.
-Prevederile O.G. nr.88/2001 aprobatd prin Legea nr.36312002 privind infiintarea, organizarea si
funclionarea seruiciilor publice comunitare pentru situalii de urgen!5, art,l alin.(40, art. 5 alin.(1)
si (2), cu modific5rile si complet5rile ulterioare.
-Legea voluntariatului nr.195/2001 , cu modific6rile si complet5rile ulterioare.
-Aft.10 lit.b) si art.21 alin.(3) si (4) din Legea nr.4BL/2Q04 privind protectia civild, republicatS, cu
modific6rile si complet5rile ulterioare.
-Art.13 lit.b) 9i d) si art.31 alin.(3) din Legeanr.307l2006 privind apErarea impotriva incendiilor,
cu modificirile si complet5rile ulterioare.
-H.G. nr.1570/2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgentd
voluntare, cu modifictrile si completirile ulterioare.
-Ordinul nr,75/20L9 pentru aprobarea Criteriilor de performantd privind constituirea , incadrarea gi
dotarea serviciilor voluntare si a serviciilor private pentru situalii de urgentS.
-Referatul nr.943612079 intocmit de cStre geful SVSU Valea Stanciului, judeful Dolj.
In temeiul art.129 alin.1 , alin.2 lit,a) si lit.d), alin.(3) lit,c) si art.196 alin.1 lit.a) din o.U.G.
nr.57 12079 privind Codul Administrativ

CONSILIUL LOCAL VALEA STANCIULUI adopti prezenta HOTiRARE

Art.1.Se aprobi infiintarea ,,Serviciului Voluntar pentru situatii de urgent5 " pentru interventia in
situatii de urgent5 , conform Anexei nr.1(orga nigrama) , Anexei nr.2 (componenta numerici) si
Anexei nr.3 (ROF) care fac pafte integrant5 din prezenta hotSr6re,
Att.2.Se aprobi,, Regulamentul de organizare si functionare al Serviciului Voluntar pentru Situatii
de Urgent6 al comunei Valea Stanciului, judetul Dolj".
Art.3.Primarul comunei Valea Stanciului , judetul Dolj si seful SVSU Valea Stanciului, vor duce la
indeplinire prevederile prezentei hot5r6ri.



Art.3.Prezenta hot5rAre va fi
Prefectulu i-ludetu I Dolj.

comunicatS Primarului comunei Valea Stanciului si Institutiei
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Adoptati in gedin{i ordinarr cu un numrr de ll voturi pentru, din totalul de ll membrii

prezen!i.
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