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ROMÂNIA  
Judeţul SATU MARE 
CONSILIUL LOCAL 

AL COMUNEI BOGDAND 
 
 

HOTĂRÂREA Nr.9/2019 
 

 

privind   aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare  a Serviciului 
Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Bogdand, județul Satu Mare 

 
 

Consiliul local al comunei Bogdand întrunit în şedinţa ordinară la data de 
28.02.2019; 
 Având în vedere  

- Expunerea de motive a primarului comunei Bogdand nr.269/08.02.2019, raportul 
compartimentului de resort  întocmit de către inspector pentru situații de urgență  
nr. 270/08.02.2019 şi Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Bogdand 
nr. 368/21.02.2019; 

-  Prevederile art.1 alin.(1) și alin.(2), art.3, art.6, art.9 alin.(1) lit.d), art.14 
din Anexa la Ordinul Ministerului de Interne nr. 96/2016, pentru aprobarea Criteriilor 
de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a 
serviciilor private pentru situații de urgență;  

- Prevederile art. 3 alin.(3), art.15 alin.(2) și art.17 dinLegea nr. 481/2004, 
privind protecția civilă, republicată , cu modificările și completările ulterioare ; 

 - Prevederile art.13 lit.d) și e) și art.14 lit.b) din Legea nr. 307/2006, privind 
apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare ;  

- Prevederile Hotărârii Guvernului nr.1579/2005, pentru aprobarea Statutului 
personalului voluntar din serviciile voluntare de urgență, cu modificările și 
completările ulterioare ;  

- Prevederile art. 36 alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.b), alin.(6) pct.8), din Legea 
nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. „ a ” din Legea 
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si 
completarile ulterioare 
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 Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciului 
Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Bogdand, judeţul Satu Mare  conform  
Anexei  la prezenta hotărâre. 
 Art.2. Cu data intrarii in viguare a prezentei Hotarari se abroga Hotararea 
Consiliului Local nr.34/28.10.2016. 
 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică: 
 
-  Instituției Prefectului Judeţului Satu Mare; 
- Compartimentului Situații de urgență, protecție civilă; 
- Publicului prin afișare 

 
 

Adoptată în şedinţa ordinară din 28.02.2019 . 
 

    
 
 PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,                                     Contrasemnează: 
SZILAGYI ANTAL-ATTILA                                             SECRETARUL 
COMUNEI, 

                               Cu atribuții delegate 
   -consilier local-         Temian Simona 
L.S.  
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 respectiv 
ale art.98 din Legea nr.215/2001 republicată, modificată şi completată. 

Nr.total al consilierilor în funcţie: 11 ; 
Nr.total al consilierilor prezenţi; 10; 
Nr.total consilieri absenţi: 1 ; 
Voturi pentru: 10; 
Voturi împotriva: 0 ; 
Abţinere:0. 

 
 
 
 

 

 


