
                                                        

HOTARAREA Nr. 6/2020
Privind  reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situa ii de Urgen ă la nivelul Comuneiții de Urgență la nivelul Comunei ții de Urgență la nivelul Comunei

IBANESTI

Având in vedere temeiurile juridice respectiv prevederile:

- art, 129 alin.(2) lit. d).alin.(7) lit. h) din Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ;

- art. 13 lit.b) si d) din Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

- art 10 lit.b) art 15 alin.(2) din legea 481/2004 privind protec ia civilă republicată;ția civilă republicată;

-  art.24  lit.f)  din  Ordonanta  de  urgenta  a  Guvernului  nr.21/2004  privind  Sistemul  National  de

Management al Situatiilor de Urgen ă aprobată prin Legea nr.15/2005;ția civilă republicată;

- Ordonantei Guvernului Romaniei nr.88/2001, privind înfiin area, organizarea i functionarea serviciilorția civilă republicată; și functionarea serviciilor

publice comunitare pentru situatii de urgenta cu modificarile i completarile ulterioare;și functionarea serviciilor

-  Ordinului  nr.75/2019 pentru  aprobarea  Criteriilor  de  performanta  privind  constituirea,  încadrarea  iși functionarea serviciilor

dotarea serviciilor voluntare si serviciilor private pentru situatii de urgenta:

 luand act de :

 - referatul de aprobare a primarului comunei IBANESTI, în calitatea sa de initiator;

 - raportul compartimentului de resort din aparatul de specialitate al primarului comunei IBANESTI;

- avizul Comisiei de specialitate pentru administratie publica locala juridica i de disciplină; și functionarea serviciilor

- in temeiul prevederilor art.139 alin.(1) si ale art.196 alin.(1) lit. b) din Ordonanta de urgenta nr.57/2019

privind Codul administrativ;

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI IBĂNEŞTI, JUDETUL VASLUI ADOPTĂ
PREZENTA HOTĂRATE

Art.1.  Se  aproba  reorganizarea  Serviciului  Voluntar  pentru  Situatii  de  Urgent  la  nivelul  comunei

IBANESTI,  denumit  in  continuare  serviciu  voluntar,  clasificat  ca  serviciu  de  tip  V2,  aflat  în  subordinea

Consiliului local al comunei IBANESTI, judetul VASLUI.

Art.2.Se  aproba  Organigrama  Serviciului  Voluntar  pentru  Situatii  de  Urgenta  la  nivelul  comunei

IBANESTI, conform anexei nr.1 la prezenta hotarare.

R O M Â N I A
JUDEŢUL VASLUI

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI IBĂNE TIȘTI



Art.3.Se  aproba  Regulamentu!  de  organizare  si  functionare  a  Serviciului  Voluntar  pentru  Situatii  de

Urgenta la nivelul comunei IBANESTI, conform anexei nr.2 la prezenta hotarare.

Art.4.incadrarea  cu  personalul  Serviciului  Voluntar  pentru  Situatii  de  Urgenta  se  va  face  prin  act

administrativ al primarului comunei IBANESTI, judetul VASLUI.

Art.5.Anexele nr.1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.6.incepand  cu  data  intrarii  in  vigoare  a  prezentei  hotarari  se  abroga  Hotararea  Consiliului  local

nr.28/2008 privind reorganizarea Serviciului voluntar pentru situatii de urgenta.

Art.7.Prezenta  hotarare  se  aduce  la  cunostinta  publica  prin  afisare  la  sediul  si  pe  site-ul  propriu

www.primariaIBANESTI.ro si se comunica către:

- Primarul comunei IBANESTI,domnul Pletea Benone;

- Seful SVSU IBANESTI,domnul Ibanescu Gheorghe;

- Inspectoratul pentru Situatii de urgenta,,Podul Inalt” al  judetului  VASLUI;

- Institutia Prefectului judetului VASLUI.

            
Această hotărâre a fors aprobată cu un număr 10 voturi din 10 consilieri prezenţi.

    PRE ENINTE DE EDINȘENINTE DE ȘEDINȚ ȘENINTE DE ȘEDINȚ ȚĂ                          Dată astăzi.
Consilier:                                                                                                                        13.01.2020

       Bodroghină Vasile

   Contrasemneaz  ă:  
                Secretarul Comunei Ibăne ti, și functionarea serviciilor

                                                                                                     Pîrlog George 


