ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
COMUNA POARTA ALBĂ
CONSILIUL LOCAL

H O T A R Â R E A NR. 147
privind aprobarea reorganizării Serviciului Voluntar pentru
Situaţii de Urgenţă al Comunei Poarta Albă, judeţul Constanţa
Consiliul local al comunei Poarta Albă, judeţul Constanţa întrunit în şedinţa sa ordinară din
data de 21.09.2016;
Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei Poarta Albă, dl. Delicoti
Vasile, raportul compartimentului de specialitate, avizul comisiilor de specialitate nr.1, 2 şi 3 ,
precum şi avizul de legalitate al secretarului comunei;
În conformitate cu prevederile:
- art.13, lit.”b” și ”d” din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
- art.15, alin.(2) din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată;
- Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 96/12.06.2016 pentru aprobarea Criteriilor de
performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a servicilor private
pentru situații de urgență;
- H.G. nr.1579/08.12.2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de
urgență voluntare.
- Ordonanța Guvernului nr.88/2001, privind înființarea organizarea şi funcţionarea serviciilor
de urgenţă pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificările şi completările prin Legea
nr.363/2002 cu modificările ulterioare aduse de Ordonanţa nr 25/2004, este indicat reorganizarea
Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă înfiinţat cu Hotărârea Consiliului Local Poarta Albă
nr.18 din 30.03.2006;
În baza prevederilor art.36, alin.2, lit.”d”, alin.6, lir.”a”, pct.8 coroborat cu art.63, , alin.1,
lit.”d”, alin.5, lit.”b” și art.64, alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația public locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art.45, alin. (1) și (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația public locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1. – Se aprobă reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență de
categoria I-a, fără personalitate juridică, în subordinea Consiliului local al comunei Poarta Albă,
județul Constanța, coordonat de către primarul comunei;
Art.2.- Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Poarta Albă, județul
Constanța este condus de un șef service profesionist în domeniu;
Art.3. - Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Poarta Albă, județul
Constanța este încadrat cu un număr de 32 persoane din care : 1 (unu) angajat și 31
(treizecișiunu) voluntari, după cum urmează:
1. Un compartiment pentru prevenire încadrat cu un număr de 7 specialişti pentru
prevenire, care au ca principală atribuţie prevenirea apariţiei stărilor potenţial generatoare de
situaţii de urgenţă pe întreg teritoriul sectorului de competenţă , după cum urmează :
a. pentru instituţiie publice şi operatorii economici din subordinea Consiliului local
– un specialist ;
b.pentru 200 de gospodării - un specialist ;

2. O formaţie de intervenţie încadrată cu un număr de 50 de voluntari constituită în
vederea limitării şi înlăturării urmărilor situaţiilor de urgenţă pe întreg teritoriul sectorului de
competenţă fiind compusă din :
a)
un echipaj/o grupă de intervenţie pentru stingerea incendiilor cu apă şi spumă
care are în compunere minim 5 persoane , în fiecare sat component al comunei ;
b)
un echipaj/o grupă pentru salvare şi prim ajutor ;
c)
un echipaj/o grupă de intervenţie la înălţime ;
d)
un echipaj/o grupă de intervenţie la inundaţii şi/sau înec ;
e)
un echipaj/o grupă de descarcerare ;
f)
un echipaj/o grupă de intervenţie de contaminare şi protecţie NBC ;
g)
un echipaj/o grupă de cercetare – căutare .
3 . O echipă specializată în domeniul transmisiuni – alarmare .
Art. 4 - Componenţa nominală a membrilor Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă
al comunei Poarta Albă, judeţul Constanţa, dotarea echipajelor/grupelor de intervenţii pentru
stingerea incendiilor cu apă şi spumă cu mijloace iniţiale de stingere a incendiilor se va face prin
Dispoziţia Primarului comunei Poarta Albă, judeţul Constanţa în termen de 10 zile de la data
adoptării prezentei hotărâri .
Art. 5 – Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor
interesate în vederea aducerii la îndeplinire şi o va face publică prin afişare şi o va transmite spre
avizare Inspectoratului pentru situaţii de urgenţă „Dobrogea” al judeţului Constanţa .
Art. 6 – Prezenta hotărâre a fost adoptată cu votul a 11 voturi ”pentru”, 0 voturi
”împotrivă”, 0 ”abţineri”, din totalul de 11 voturi exprimate.
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