
ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA CĂPÂLNIŢA
CONSILIUL LOCAL

HOTÂRĂREA NR. 25/2020
privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al

Comunei Căpâlniţa şi actualizarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare al acestuia  

Consiliul Local al Comunei Căpâlniţa, întrunit în şedinţa ordinară din
data de 25.05.2020,

Având în vedere:
- Proiectul de hotărâre nr. 25/2020 privind reorganizarea Serviciului Voluntar

pentru Situaţii  de Urgenţă al Comunei Căpâlniţa şi actualizarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare al acestuia;

- Referatul  de aprobare nr. 25/03.04.2020  al primarului comunei Căpâlnița,
întocmit  în  calitate  de  inițiator  al  proiectului  de  hotărâre,  prin  care  se  popună
aprobarea reorganizării  Serviciului  Voluntar pentru Situaţii  de Urgenţă al Comunei
Căpâlniţa  în  serviciu  voluntar  pentru  situații  de  urgență  de  tip  V2,  precum  și
actualizarea  Regulamentului  de  organizare  și  funcționare  al  acestuia,  în  vederea
obținerii avizului de înființare și avizului pentru sectorul de competență;

-  Raportul  de specialitate nr.  1/2020 întocmit de Benedek Anamaria-Lucia,
referent, cu atribuții de inspector de protecție civile; 

-  Avizul favorabil nr. 17/2020 al Comisiei de activităţi social-culturale, culte,
învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi
sport, juridică şi de disciplină al consiliului  local;

- Avizul favorabil rn. 20/2020 al Comisiei de dezvoltare economico-financiare,
amenajarea teritoriului şi urbanism al consiliului local;

-  Hotărârea  Consiliului  Local  Căpâlniţa  Nr.  47/2017  privind  înfiinţarea
Serviciului  Voluntar  pentru Situaţii  de Urgenţă al  Comunei Căpâlniţa  şi  aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului voluntar;

În conformitate cu prevederile:
- art. 1 alin. (1), (2) şi (4) din OG nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea

şi funcţionarea serviciilor  de urgenţă pentru situaţii  de urgenţă,  cu modificările  și
completările ulterioare;

- art. 10 lit. b), art. 15 alin. (4) şi art. 25 lit. (a) din Legea nr.481/2004 privind
protecţia civilă, cu modificările și completările ulterioare; 

-  Ordinul  nr.  75/2019  emis  de  către  Ministrul  Afacerilor  Interne  pentru
aprobarea  Criteriilor  de  performanţă  privind  constituirea,  încadrarea  şi  dotarea
serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă; 

- art. 13 lit. d), art. art. 32 alin (1) și (3) şi art. 33 – art. 43 din Legea nr.
307/2006  privind  apărarea  împotriva  incendiilor,  cu  modificările  și  completările
ulterioare;

- art. 6 lit.  c) și  art.  14 lit.  g) din Normelor generale de apărare împotriva
incendiilor, aprobat prin Ordinul M.A.I. nr. 163/2007;
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- art. 129 alin. (2), lit. (d), alin. (7) lit. h) din Ordonanță de Urgență a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Ținând cont de prevederile:
-  H.G. nr. 1579/2005 privind aprobarea Statutului  personalului  voluntar din

serviciile de urgență voluntare;
- Legii  nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, cu modificările şi

completările ulterioare;
- art. 7 alin. (1) şi alin. (2) al Legii 52/2003 privind transparenţa decizională

în administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv de
procesul-verbal de afișare a proiectelor de hotărâri nr. 848/03.04.2020;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1), lit. a) din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂREȘTE:

Art. 1. Se aprobă reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă
al Comunei Căpâlnița, având categoria I (C1), în serviciu de tip V2, în subordinea
Consiliului Local al Comunei Căpâlniţa.

Art.  2.   Serviciul  Voluntar  pentru Situații  de Urgență se încadrează  cu un
număr  de  22  persoane,  din  care  2  angajaţi pe  funcțiile  specifice  serviciului
voluntar și 20 voluntari, după următoarea structură organizatorică:

1. Șef servicu voluntar pentru situaţii de urgenţă (șef SVSU)
2. Compartimentul pentru prevenire:

a) 1(unu) șef compartiment de prevenire
b) 4 (patru) specialiști pentru prevenire 

3. Formaţie de intervenţie condusă de un șef formație de intervenție, care
are în compunere:

a) Grupă de intervenţie care încadrează autospeciala de stingere cu
apă și spumă, compusă din:

 1(unu) șef grupă de intervenție;
 1 (unu) conducător autospecială;
 9 (nouă) servanți pompieri.

b)  Echipa  specializată în  domeniul  avertizare-alarmare-căutare-
deblocare-salvare-evacuare, încadrată cu minimum 4 persoane, care include și
șeful echipei specializate

Art.  3. (1)  Se  aprobă  Organigrama  și  numărul  de  personal  ale
Serviciului  voluntar  pentru  situaţii  de  urgenţă  al  Comunei  Căpâlniţa,
conform Anexelor nr. 1 și nr. 2 la prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă Regulamentul de organizare și funcţionare a serviciului
voluntar  pentru  situaţii  de  urgenţă, prevăzut  în  Anexa  nr.  3  la  prezenta
hotărâre.
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Art.  4.  (1)  Se  aprobă  Norma  proprie  de  dotare a  Serviciului  Voluntar
pentru Situații de Urgență al comunei Căpâlnița, județul Harghita, potrivit Anexei nr.
4 la prezenta hotărâre.

(2)  Echipamentele/materialele  necesare  completării  normei  de  dotare
menționate la alin. (1) vor fi achiziționate până la finele anului 2020.

Art. 5. Încadrarea cu personal voluntar al Serviciului Voluntar pentru Situaţii
de Urgenţă se face în baza contractelor de voluntariat încheiate între Consiliul local și
voluntari.

Art. 6. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul
și șeful serviciului voluntar pentru situații de urgență.

Art.  7. Prezenta  hotărâre  se  aduce  la  cunoștință  publică  și  se  comunică
primarului,  Serviciului  Voluntar  pentru  Situaţii  de  Urgenţă  al  Comunei  Căpâlnița,
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „ OLTUL” al Judeţului Harghita în vederea
obţinerii  avizului  de  reorganizare  şi  a  avizului  pentru  sectorul  de  competenţă  şi
Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita, în condițiile și termenele prevăzute de lege.

Căpâlnița, la 25.05.2020

Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local Căpâlniţa, în şedinţa ordinară
din data de 25.05.2020, cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (1) din OUG nr. 57 din 3
iulie 2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 11 voturi pentru - din numărul total

de 11 consilieri locali în funcţie - la şedinţă fiind prezenţi 11 consilieri locali.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
LŐRINCZ GYULA

Contrasemnează, 
Secretarul general al comunei 

Jakab Mária-Gyöngyi    
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