PRIMĂRIA COMUNEI BOGDAND,JUDEȚUL SATU MARE
BOGDAND,NR.310/A,TEL/FAX:0261828201,
e-mail:bocotar@yahoo.com, office@primariabogdand.ro

Avizat,
Secretar general al
comunei Bogdand
Temian Simona
Nr. 1544 din 29.05.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI BOGDAND
PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului

voluntar pentru situaţii de urgenţă tip V1 al comunei Bogdand

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BOGDAND întrunit în ședință ordinară din data
de _______________;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 1545/29.05.2020 întocmit de primarul comunei Bogdand
Ținând cont de:
- Prevederile art.1 alin.(1) și alin.(2), art.3, art.8, art.32 alin.(1) , din Anexa la Ordinul
Ministerului de Interne nr. 75/2019, pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind
constituirea, încadrarea si dotarea serviciilor voluntare si a serviciilor private pentru situatii de
urgenta;
- Prevederile art. 3 alin.(3), art.15 alin.(2) și art.17 din Legea 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 ;
- art.20 lit.a) din Anexa la Ordinul Ministerului de Interne nr. 75/2019, pentru
aprobarea Criteriilor de performanta privind constituirea, încadrarea si dotarea serviciilor
voluntare si a serviciilor private pentru situatii de urgenta
- prevederile art. 19.),pct.1 , lit.a). din Anexa la Ordinul Ministerului de Interne nr.
75/2019, pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind constituirea, încadrarea si
dotarea serviciilor voluntare si a serviciilor private pentru situatii de urgenta care prevede ca
la nivelul UAT care au in evidenta un numar de cel mult 1.000 de gospodarii si/sau cladiri de
locuit colective, si care conform art.21 punct.1). - sunt amplasate la o distanta mai mica de
20 km fata de localitatea unde functioneaza subunitatile din cadrul serviciilor profesioniste
pentru situatii de urgenta, au in dotare minim doua autospeciale de stingere cu apa si
spuma, indiferent de numarul de gospodarii si/sau cladiri de locuit colective avute in
evidenta, consiliile locale au obligatia constituirii serviciului voluntar, minim de tip V1;
În temeiul art. 129 alin. 2 lit. d) , alin.7, lit. h), art. 139 alin 1 precum si art. 196 alin.
1 lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ
HOTĂRĂŞTE:

PRIMĂRIA COMUNEI BOGDAND,JUDEȚUL SATU MARE
BOGDAND,NR.310/A,TEL/FAX:0261828201,
e-mail:bocotar@yahoo.com, office@primariabogdand.ro

Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Serviciului
voluntar pentru situaţii de urgenţă tip V1 al comunei Bogdand conform Anexei care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă orice alte dispoziții
contrare.
Art.3. Prezenta Hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului general al comunei
Bogdand, în termenul prevăzut de lege:
 Primarului comunei Bogdand,
 Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare,
 ISU ”SOMES” Satu Mare
 Compartimentul situații de urgență și protecție civilă.

Adoptată în şedinţa ordinară din_______________.

L.S

INIȚIATOR,
PRIMARUL COMUNEI,
BOJAN AUREL

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. nr. 75/2019 privind Codul
Administrativ.
Nr.total al consilierilor în funcţie: 9 ;
Nr.total al consilierilor prezenţi;-- ;
Nr.total consilieri absenţi: -- ;
Voturi pentru:-- ;
Voturi împotriva: -- ;
Abţinere:--.

