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H O T Ă R Â R E A   nr.21/ 2020 

       privind reorganizarea  Serviciului voluntar pentru situații de urgență 

 
 
 

           Consiliul local al orășenesc  Borsec. 
          Având în vedere  raportul compartimentului de resort din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului , prin care se arată necesitatea reorganizării 

Serviciului voluntar pentru situații de urgență , actualizarea  Regulamentului de 

organizare și funcționare a Serviciului voluntar pentru situații de urgență , a 

schemei de organizare și a organigramei , în urma unor modificări intervenite 
înregistrată sub nr.165/2020, Referatul de aprobare nr.21/2020.  
 

       Luând în considerare prevederile  art.15 (1),(4), din Legea nr.481/2004, 

privind protecția civilă , art. 17 (1),(2), art. 33 (1)-(7) din Legea 307/2006 privind 

apărarea împotriva incendiilor, republicată, art.7, lit.a) și b) din Hotărârea 
Guvernului României nr.642/2005, privind aprobarea criteriilor de clasificare a 

unităților administrativ-teritoriale, instituțiilor publice și operatorilor din punct de 

vedere al protecției civile, în funcție de tipurile de risc specifice, Ordinul M.A.I. 

nr.75/2019, pentru aprobarea Criteriilor de performanță, privind    constituirea , 

încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare pentru situații de urgență, art.48  din  

Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului voluntar pentru situații de 

urgență aprobat prin Hotărârea Consiliului Local orășenesc Borsec   nr. 87/2016, 

adresa  nr.3507988/2019 al Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Oltul” al 

județului Harghita, privind măsurile  ce trebuie intreprinse pentru  constituirea, 

dotarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență , solicitarea emiterii avizului 

de înființare și avizului pentru sectorul de competență. 
  

    Văzând  avizul de aprobare  al  comisiei pentru  administrație publică 
locală , juridică,  socială; 

 

          În temeiul dispozițiunilor art.133(1),art.129(2), lit.d),  art.129(7), lit.h), 

art.139(1), Cap.VIII, art.196, lit.a), art.197 din Ordonanța de urgență nr.57/2019, 

privind Codul Administrativ și cu respectarea prevederilor Legii nr.52/2003 privind 

transparența decizională  în administrație publică, 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 

         Art.1.  Aprobă reorganizarea Serviciului Public Voluntar pentru 

Situații de Urgență, din C2 în V2 conform anexei nr.7 din Ordinul M.A.I. 

nr.75/2019, pentru aprobarea Criteriilor de performanță, privind    constituirea , 

încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare pentru situații de urgență, 
 

 



            Art.2.  Aprobă actualizarea Regulamentului de organizare şi 

funcționare, în urma reîncadrării Serviciului Public Voluntar pentru Situații de 

Urgență în V2,  în forma și conținutul prezentat, conform anexei nr.1 , care   face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.      

 
        Art.3.  Aprobă Schema de organizare a Serviciului voluntar pentru 

situații de urgență , în forma și conținutul prezentat conform anexei nr.1.1 la 
Regulament , care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
           Art.4.  Aprobă Organigrama și numărul de personal a Serviciului 

voluntar pentru situații de urgență în forma și conținutul prezentat conform anexei 
nr.1. 2 la Regulament , care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
    Art.5. Cu data prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului 

local orășenesc Borsec nr.87/2016, adoptată în acest sens. 
 
         Art.6 . Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează 

primarul orașului, secretarul general al unității administrativ-teritoriale Borsec,  

referentul de protecție civilă şi responsabilul cu activitatea de prevenire şi stingere a 
incendiilor. 

 
                    Art.7. Prin grija secretarului general al unității administrativ teritoriale 

Borsec, prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișaj la sediul 

primăriei orașului Borsec, județul Harghita 

 

     Art.8.  Prezenta hotărâre , prin grija secretarului general al  Unității 
Administrativ Teritoriale Borsec se va înainta : 

                    Instituției Prefectului Județului Harghita în vederea verificării 

legalității actului ; 

                    Inspectoratului pentru situații de urgență ,,Oltul” al județului 
Harghita ;  

                  Compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului. 
 
 

Borsec, la   13  februarie    2020    
 
                                                                  

 
 

                                                                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 


