
R O M Â N I A 

JUDEŢUL VRANCEA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIORĂŞTI 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 58 

din 17 decembrie 2019 

 

Privind        reorganizarea Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă al comunei Ciorăşti, 

județul Vrancea şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei  

 

Consiliul local al comunei Ciorăşti, judeţul Vrancea întrunit în şedinţa ordinara 

din data 17 decembrie 2019,  

- vâzând referatul pentru aprobarea proiectului de hotărâre înregistrat sub numărul 

5084/15.11.2019,                  

- având în vedere raportul compartimentului de resort înregistrat sub numărul 

5329/03.12.2019; 
- în baza avizului favorabil al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, 

apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor ; 

- în conformitate cu  prevederile art. 33 alin. (1) – (6) din Legea 307/2006 privind 

apărarea împotriva incendiilor, republicată, ale art. 6 alin. (1), art. 10 lit. b), art. 15 

alin. (1) şi (2) din Legea 481/2004 privind protecţiea civilă, republicată, ale art. (1) 

alin (1), (2) şi (4) din O.U.G. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea 363/2002, cu modificările şi completările 

ulterioare şi ale art. 3 alin. (1) – (3) din O.M.A.I. 75/2019 pentru aprobarea 

Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor 

voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă, precum şi ale art. 13 lit. 

(d) din Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată;  

- în temeiul art.129 alin. (2) lit. ”a” alin. (3) lit. ”e”, art. 139 alin. (1) din OUG nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, 

HOTĂRĂŞTE 

 Art.1. Reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei 

Ciorăşti -  tip 2, denumit în continuare serviciu voluntar, aflat în subordinea Consiliului local 

al comunei Ciorăşti, judeţul Vrancea. 

 Art. 2.  Se aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare al serviciului voluntar, 

conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3.  Se aprobă organigrama serviciului voluntar, conform anexei 2, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 4. Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va face de către primarul comunei 

Ciorăşti, judeţul Vrancea. 

 Art. 5. Prezenta hotărâre va fi comunicată primarului comunei şi Instituţiei Prefectului 

Judeţului Vrancea pentru verificare şi exercitarea controlului de legalitate prin grija 

secretarului general al comunei Ciorăşti. 

 
         Preşedinte de şedinţă,                                                                   Contrasemnează, 

     Consilier local Stan Ionel                                                     Secretarul general al comunei, 

                                                                                                                   Rizea Fănica 

 


