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HOTĂRÂREA Nr. 34 
 

privind aprobarea înființării Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență  
al Consiliului Local al comunei Domnești, județul Ilfov  

 
 

Consiliul Local al Comunei Domneşti întrunit în şedinţă ordinară de lucru 
 

Având în vedere: 
• Proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Domnești; 
• Expunerea de motive a primarului; 
• Raportul de specialitate al Compartimentului Mediu, Drumuri, Situații de Urgență, 

Administrativ; 
• Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Domneşti; 
• Prevederile  Legii nr. 481/2004 privind protecția civilă, coroborate cu dispozițiile Legii 

307/2006 privind aparărea incendiilor, modificată;  
• Prevederile  HG nr. 1579/2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din 

serviciile de urgență voluntare; 
• Prevederile OUG nr. 25/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului 

nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare 
pentru situații de urgență modificată; 

• Prevederile Ordinului nr. 718/2005 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind 
structura organizatorică și dotarea serviciilor voluntare pentru situații de urgență, cu  
modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 36 alin. (2), lit. a), alin. (3) lit. b), alin. (6) pct. 8 si art. 45 din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1   Se înfiinţează serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă de categoria I. 
 
Art. 2   Structura şi numărul de personal este următoarea: 

� Şef serviciu: 1 
� Compartimentul prevenire: 4 
� Echipă de intervenţie: 10 
� Echipă transmisiuni-alarmare: 3 
� Echipa de evacuare: 5 
� Echipă deblocare-salvare: 5 
� Echipă sanitar-veterinară: 5 
� Echipa de prim ajutor: 3 
� Echipa de suport logistic: 5 
� Echipa de cercetare-cautare: 3 

 
Art. 3  În vederea îndeplinirii atribuţiilor pe linia apărării împotriva incendiilor, consiliile 

locale care nu au obligaţia, prin lege, să angajeze cel puţin un cadru tehnic cu atribuţii în 
domeniul apărării împotriva incendiilor sau personal de specialitate, pot desemna din rândul 
personalului propriu un salariat care să îndeplinească şi atribuţii specifice în domeniul apărării 
împotriva incendiilor sau pot încheia un contract cu o persoană fizică sau juridică atestată, în 
condiţiile legii. 

 



 
 

Art. 4 Nominalizarea personalului din cadrul serviciului voluntar pentru situaţii de 
urgenţă se va face prin dispoziţia primarului cu respectarea prevederilor Legii nr. 195/2001 – 
legea voluntariatului. 

Art. 5 Se aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului voluntar pentru 
situaţii de urgenţă care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 6 Documentele de organizare, desfăşurare şi conducere a activităţi se întocmesc de 
către şeful serviciului şi se supun spre aprobare primarului sau înlocuitorului legal al acestuia. 

 
Art. 7 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către primar. 

 
 

 
                 Preşedinte de şedinţă,     
                     Năstase Mihalache           
 
                                                
 

                                                                                                                Contrasemnează, 
                                                                                                                       /Secretar 
                                                                                                         Cojocaru Bogdan-Marius 
 
 
 
 
 
Nr. 34 
Adoptată în şedinţa ordinară din 31.03.2016 
Cu un nr. de __11__ voturi „pentru”, __0__ voturi „împotrivă”, __0__ voturi „se abține” 
Din nr. total de __11__ consilieri prezenţi 
Aflaţi în exerciţiu 14 consilieri    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


