
         ROMÂNIA         

   JUDEŢUL TULCEA                                                                                                                                                                     

   ORAŞUL ISACCEA 

   CONSILIUL LOCAL 

    Nr.7/23.01.2020              
HOTARÂREA NR.7 

privind reorganizarea și reavizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Isaccea  

          

           Consiliul Local  Isaccea, judeţul Tulcea, întrunit astăzi, 31.01.2020, in şedință ordinară, legal 

constituită, fiind prezenţi 11 consilieri locali; 
Analizand proiectul de hotărâre și referatul de aprobare nr.7/23.01.2020 al inițiatorului – Primar, Moraru 

Anastase, Raportul de specialiatte nr. 13755/23.01.2020 al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Isaccea din 

cadrul Serviciului Investiții, Achiziții, Monitorizare, PSI prin care se propune reorganizarea  Serviciului Voluntar 

pentru Situaţii de Urgenţă, precum și actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului Voluntar 

pentru Situații de Urgență și a anexelor sale ; 

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local ; 

Având în vedere prevederile:  

- Art.13, lit.b și d din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor ; 

- Art.10,lit.b, art.15, alin.2 din Legea nr.481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Art.24, lit.f din O.U.G. nr.21/2004 privind Sistemul Național de Management al situațiilor de 

Urgență; 

- Ordonanţei Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor 

publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinul Ministrului afacerilor Interne nr.75/27.06.2019 privind aprobarea Criteriilor de 

performanță privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private 

pentru situaţii de urgenţă  

- art. 129, alin.7, lit.h, din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

In temeiul art. 139,alin.3 și art.196, alin.1, lit.a, din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ  

 

HOTARASTE: 

 

Art.1. – Se aprobă reorganizarea și reavizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență, la 

nivelul orașului Isaccea, clasificat ca și serviciu de tip V2.  

Art.2. Se actualizează Regulamentul de organizare și funcționare al Serviciului Voluntar pentru 

Situații de Urgență al orașului Isaccea cu următoarele anexe : 

             Anexa  nr. 1 - Organigrama Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență. 

             Anexa  nr. 2 - Componenţa Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență. 

             Anexa  nr. 3  - Tabel cu încadrarea nominală  a personalului din cadrul Serviciului 

Voluntar pentru Situații de Urgență 

             Anexa  nr. 4   - Situatia dotarii si inzestrarii Serviciului Voluntar pentru Situații de 

Urgență 

Art.3 – Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri prevederile H.C.L. nr.170/27.12.2017 

privind reorganizarea și reavizarea S.V.S.U. își încetează valabilitatea. 

Art.4 -  Secretarul oraşului Isaccea va asigura comunicarea hotărârii Serviciului Economic, 

Serviciului Investiții, Achiziții, Monitorizare, PSI, Inspectoratului pentru Situații de Urgență Tulcea și 

Instituției Prefectului Județului Tulcea și se aduce la cunoștință publică prin afișare și prin publicare în 

Monitorul Oficial al orașului Isaccea. 
Nr.voturi necesare(majoritate absolută) 8 

Nr.total voturi exprimate 11 

Nr.voturi impotriva 0 

Nr.voturi pentru 11 

Nr.abtineri 0 

 
    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,         CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,      

             CONSILIER LOCAL              SECRETAR GENERAL, 

           

                   BEIZAT EDIZ                                MORARU  LOREDANA 
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