ROMÂNIA
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA
COMUNA PERŞINARI
PRIMAR
NR. 8664/02.11.2012

Vizat pentru legalitate
SECRETAR,
GHEORGHE-PREDA Gabriela-Mariana

PROIECT DE HOTARARE
privind reactualizarea Regulamentului Serviciului Public Voluntar
pentru Situaţii de Urgenţă al Consiliului Local al comunei Perşinari
PRIMARUL COMUNEI PERSINARI, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA;
Având în vedere:
-prevederile art. 11 lit. e) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspectoratului pentru
Situaţii de Urgenţă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1490/2004;
- Criteriile Minime de Performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare
pentru situaţii de urgenţă aprobate de Ministrul Administraţiei şi Internelor cu Ordinul nr. 718/30.06.2005, cu
modificările ulterioare;
- prevederile art. 2, art. 13 lit. d) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu
modificările şi completările ulterioare;
-prevederile Ordinului nr. 160/2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare,
desfăşurare şi finalizare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă prestate de serviciile voluntare şi
private pentru situaţii de urgenţă;
-prevederile art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 8, art. 63 alin. (1) lit. d) şi alin. (5) lit. b) şi lit. c)
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
-prevederile art. 5.2.1 li. c) din HG nr. 846/2010 pentru aprobarea Strategiei naţionale de management al
riscului la inundaţii pe termen mediu şi lung;
- prevederile art. 52 alin. (3) şi (4) din Ordinul nr. 1422/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind
gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la
construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră;
- prevederile Ordinului Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă nr. 39871/30.10.2012;
- prevederile HCL nr. 45/2010 privind actualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
SVSU Perşinari;
-adresa nr. 748218/01.11.2012, înregistrată la Primăria Perşinari sub nr. 8655/02.11.2012
-referatul domnului primar Marian Bunea, înregistrat sub nr. 8663/02.11.2012;
-raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.8655/02.11.2012;
În temeiul art. 45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
PROPUN:
Art.1 – Se aprobă reactualizarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Serviciului Public
Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, anexat la prezenta hotărâre pe baza căruia Serviciul Public Voluntar pentru
Situaţii de Urgenţă va funcţiona şi îşi va desfăşura activitatea.
Art.2 – Consilierul pentru situaţii de urgenţă, domnul Ghiţă Constantin va înainta prezenta hotărâre
tuturor factorilor în cauză: Instituţia Prefectului judeţului Dâmboviţa, Inspectoratului Pentru Situaţii de Urgenţă
„ Basarab I” Dâmboviţa, iar secretarul comunei Gheorghe-Preda Gabriela-Mariana are obligaţia comunicării
prezentei hotărâri către persoanele interesate.
PRIMAR,
Marian BUNEA

ROMÂNIA
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA
CONSILIUL LOCAL PERŞINARI

H OTĂRÂRE
privind reactualizarea Regulamentului Serviciului Public Voluntar
pentru Situaţii de Urgenţă al Consiliului Local al comunei Perşinari

CONSILIUL LOCAL PERŞINARI, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA;
Având în vedere:
-prevederile art. 11 lit. e) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspectoratului pentru
Situaţii de Urgenţă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1490/2004;
- Criteriile Minime de Performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare
pentru situaţii de urgenţă aprobate de Ministrul Administraţiei şi Internelor cu Ordinul nr. 718/30.06.2005, cu
modificările ulterioare;
- prevederile art. 2, art. 13 lit. d) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Ordinului nr. 160/2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare,
desfăşurare şi finalizare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă prestate de serviciile voluntare şi
private pentru situaţii de urgenţă;
-prevederile art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 8, art. 63 alin. (1) lit. d) şi alin. (5) lit. b) şi lit. c)
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
-prevederile art. 5.2.1 lit. c) din HG nr. 846/2010 pentru aprobarea Strategiei naţionale de management
al riscului la inundaţii pe termen mediu şi lung;
- prevederile art. 52 alin. (3) şi (4) din Ordinul nr. 1422/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind
gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la
construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră;
- prevederile Ordinului Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă nr. 39871/30.10.2012;
- prevederile HCL nr. 45/2010 privind actualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
SVSU Perşinari;
-adresa nr. 748218/01.11.2012, înregistrată la Primăria Perşinari sub nr. 8655/02.11.2012;
-referatul domnului primar Marian Bunea, înregistrat sub nr. 8663/02.11.2012;
-raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.8655/02.11.2012;
-raportul de avizare al comisiei de specialitate;
În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraîia publică locală, republicată
cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 – Se aprobă reactualizarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Serviciului Public
Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, anexat la prezenta hotărâre pe baza căruia Serviciul Public Voluntar
pentru Situaţii de Urgenţă va funcţiona şi îşi va desfăşura activitatea.
Art.2 – Consilierul pentru situaţii de urgenţă, domnul Ghiţă Constantin va înainta prezenta hotărâre
tuturor factorilor în cauză: Instituţia Prefectului judeţului Dâmboviţa, Inspectoratului Pentru Situaţii de
Urgenţă „ Basarab I” Dâmboviţa, iar secretarul comunei Gheorghe-Preda Gabriela-Mariana are obligaţia
comunicării prezentei hotărâri către persoanele interesate.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CURTAŞU Nicolae

NR.______________
PERŞINARI

Contrasemnează,
SECRETAR,
GHEORGHE-PREDA Gabriela-Mariana

ROMÂNIA
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI PERŞINARI

Nr. 8665/02.11.2012

RAPORT
cu privire la proiectul de hotarare privind reactualizarea Regulamentului
Serviciului Public Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă
al Consiliului Local al comunei Perşinari
În conformitate cu prevederile art. 11 lit. e) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a
Inspectoratului pentru
Situaţii de Urgenţă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1490/2004, Criteriile
Minime de Performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de
urgenţă aprobate de Ministrul Administraţiei şi Internelor cu Ordinul nr. 718/30.06.2005, cu modificările
ulterioare, prevederile art. 2, art. 13 lit. d) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu
modificările şi completările ulterioare, prevederile Ordinului nr. 160/2007 pentru aprobarea Regulamentului de
planificare, organizare, desfăşurare şi finalizare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă prestate de
serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă, prevederile art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 8,
art. 63 alin. (1) lit. d) şi alin. (5) lit. b) şi lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 5.2.1 lit. c) din HG nr. 846/2010 pentru
aprobarea Strategiei naţionale de management al riscului la inundaţii pe termen mediu şi lung, prevederile art.
52 alin. (3) şi (4) din Ordinul nr. 1422/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de
urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice,
poluări accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră, prevederile Ordinului Inspectoratului
General pentru Situaţii de Urgenţă nr. 39871/30.10.2012, prevederile HCL nr. 45/2010 privind actualizarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a SVSU Perşinari, adresa nr. 748218/01.11.2012, înregistrată la
Primăria Perşinari sub nr. 8655/02.11.2012, referatul domnului primar Marian Bunea, înregistrat sub nr.
8663/02.11.2012, proiectul de hotărâre iniţiat de către primarul comunei Bunea Marian este întemeiat din
punct de vedere al oportunităţii şi al legalităţii, având în vedere prevederile actelor normative cu privire la
apărarea împotriva incendiilor.

CONSILIER SITUAŢII DE URGENŢĂ,
GHIŢĂ CONSTANTIN

ROMÂNIA
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA
COMUNA PERŞINARI
NR.8663/02.11.2012

REFERAT
cu privire la proiectul de hotarare privind reactualizarea Regulamentului
Serviciului Public Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă
al Consiliului Local al comunei Perşinari

În conformitate cu prevederile legislaţiei privitoare la măsurile ce se impun în domeniul situaţiilor de
urgenţă, în fiecare unitate administrativ-teritorială trebuie să se organizeze un Serviciu Public Voluntar pentru
situaţii de urgenţă pentru exercitarea activităţii în acest domeniu, serviciu care funcţionează în baza unui
regulament de funcţionare.
Ţinând cont de prevederile art. 2 şi art. 13 lit. d) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva
incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare, urmare a modificărilor survenite, de prevederile HG nr.
846/2010 pentru aprobarea Strategiei naţionale de management al riscului la inundaţii pe termen mediu şi lung,
urmare a publicării Ordinului Ministerului Mediului şi Pădurilor şi al Ministerului Administraţiei şi Internelor
nr. 1422/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii,
fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de
apă şi poluări marine în zona costieră, şi, de asemenea, urmare a Ordinului Inspectoratului General pentru
Situaţii de Urgenţă nr. 39871/30.10.2012, la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale se crează funcţia de
„agent de inundaţii”, funcţie care va fi îndeplinită de către şeful Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă,
drept pentru care este necesar a se reactualiza Regulamentul Serviciului Public Voluntar pentru Situaţii de
Urgenţă al Consiliului Local al comunei Perşinari, prin completarea rubricii „Atribuţiile şefului de serviciu” cu
atribuţiile specifice agentului de inundaţii, conform noilor prevederi legale în vigoare.
Urmare a celor arătate mai sus, propun spre adoptare Consiliului Local Perşinari proiectul de
hotărâre cu privire la reactualizarea Regulamentului Serviciului Public Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă
al Consiliului Local al comunei Perşinari.

PRIMAR,
BUNEA Marian

ROMÂNIA
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI PERŞINARI
Nr. 8666/02.11.2012

ANUNŢ
PRIVIND ELABORAREA DE PROIECTE
DE HOTĂRÂRI

În conformitate cu prevederile art.6 (1) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională
în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, se aduce la cunoştinţa publică:
PRIMARUL COMUNEI PERŞINARI INIŢIAZĂ URMĂTORUL PROIECT DE HOTĂRÂRE:

Proiect de hotărâre privind reactualizarea Regulamentului
Serviciului Public Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă
al Consiliului Local al comunei Perşinari
Prezentul anunţ este însoţit de referatul de aprobare privind necesitatea adoptării hotărârii
precum şi de textul complet al proiectului de hotărâre.
Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectele de hotărâri mai sus menţionate pot fi
trimise, în scris, la sediul Primăriei comunei Perşinari, prin poştă, sau depuse direct, până pe data de
12.11.2012, orele 14,00 .
Persoana de contact secretar Gheorghe- Preda Gabriela -Mariana.

PRIMAR,
Marian BUNEA

