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R O M Â N I A 

JUDEŢUL BACĂU 
MUNICIPIUL ONEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea înfiinţării şi organizării Serviciului voluntar  

pentru situaţii de urgenţă în Municipiul Oneşti 
 

Consiliul Local al Municipiului Oneşti întrunit astăzi, 18 aprilie 2013, în şedinţă 
ordinară;  

 
Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Oneşti – Victor 

Laurenţiu Neghină, Raportul de specialitate al serviciului resurse umane, control 
comercial, Avizul Comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, buget, finanţe, 
agricultură şi administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ;  

În baza Ordonanţei Guvernului României nr.88/30.08.2001 privind înfiinţarea , 
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă 
aprobată prin Legea nr.363/07.06.2001 şi modificată prin Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr.25/21.04.2004, Legea nr.481/08.11.2004 privind protecţia civilă 
modificată şi completată cu Legea nr.212/2006 şi Legea nr.241/2007, Legea nr.307/2006 
privind apărarea împotriva incendiilor, Ordinul M.I.R.A. nr.718/2005  pentru aprobarea  
Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare 
pentru situaţii de urgenţă, modificată şi completată cu Ordinul M.I.R.A. nr.195/2007, 
Ordinul M.I.R.A. nr.160/2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, 
organizare, desfăşurare şi finalizare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă 
prestată de serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă, Hotărârea Guvernului 
României nr.1579/2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile 
de urgenţă voluntare,   Hotărârea Guvernului României nr.160/2007 pentru aprobarea 
Regulamentului privind portul, descrierea, condiţiile de acordare şi folosirea mijloacelor, 
echipamentului de protecţieşi însemnele distinctive ale personalului din serviciile 
voluntare şi private de protecţie civilă, Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.21/2004 
privind Sistemul naţional de management al situaţiilor de urgenţă, cu modificările şi 
completările ulterioare   ; 

În temeiul dispoziţiilor art.36, alin.(6) lit. a) punctul „8” şi art. din Legea 
nr.215/2001 a administraţiei publice locale, Republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare,  
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 

Art. 1 –  Se aprobă înfiinţarea şi organizarea Serviciului voluntar pentru situaţii 
de urgenţă de categoria I, fără personalitate juridică, în subordinea Consiliului local 
Oneşti, coordonat de către Primarul municipiului Oneşti. 
 

Art. 2 – Se aprobă organigrama şi componenţa Serviciului voluntar pentru 
situaţii de urgenţă, conform Anexelor nr.1-2 care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 



 2 

 
 
 
 
Art. 3 – Cheltuielile de organizare şi funcţionare, pregătire şi dotare a 

Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă Oneşti, se suportă din bugetul local în 
limita prevederilor cu această destinaţie, sponsorizării, donaţii, venituri extrabugetare,  
potrivit dispoziţiilor legale în materie. 
 

Art. 4 – Se împuterniceşte primarul Municipiului Oneşti să încheie contractele 
de asigurare de viaţă şi accidente pentru membrii serviciului voluntar. 
 

Art. 5 – Prezenta Hotărâre va fi comunicată la:  
- Instituţia Prefectului- Judeţul Bacău;  
- Primarul Municipiului Oneşti; 
- Inspectoratul pentru situaţii de Urgenţă Bacău 

 
 
 

Preşedinte de şedinţă, 
Oprea Dănuţ 

 
 
 

            Contrasemnează, 
         Secretarul municipiului, 
               Cons.jur. Daniel Spânu 
 
 
 

Nr. 61 
din 18 aprilie 2013                 

 
 


