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HOTĂRÂRE
privind reorganizarea

SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
al localităţii SUDITI

Consiliul local al comunei Suditi, judetul Ialomita
Examinand: referatul nr.275 din 24.01.2013  al viceprimarului comunei, privind propunerea 

reorganizarii SVSU  din subordinea Consiliului local pentru punerea în aplicare a prevederilor:
Ø art. 5 din O.G. nr. 88/2001 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor comunitare pentru 

situaţii  de  urgenţă,  aprobată  prin  Legea  nr.  363/2002,  modificată  şi  completată  cu  O.U.G.  nr. 
25/2004;

Ø O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, 
aprobată prin Legea nr.15/2005;

Ø art. 3, alin. (1), lit. d; art. 10, lit. b; art. 25, lit. c şi art. 27 din Legea nr. 481/2004 privind  
protecţia civilă;

Ø H.G.  nr.  642/2005  pentru  aprobarea  criteriilor  de  clasificare  a  unităţilor  administrativ-
teritoriale, instituţiilor publice şi operatorilor economici din punct de vedere al protecţiei civile, în 
funcţie de tipurile de riscuri specifice;

Ø OMAI 718/2005 – modificat si completat cu OMAI 195/2007 – pentru aprobarea criteriilor 
de performanta privind structura organizatorica si dotarea SVSU.

Ø art 13, lit d din Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor
În  temeiul  art.  36  alin.(1),  (2),   lit.  d  si   45  din  Legea  administraţiei  publice  locale  nr. 

215/2001,adopta prezenta 

HOTĂRARE

Art. 1. Unitatea administrativ-teritorială , institutiile publice si agentii economici din teritoriu 
se clasifica din pdv al protectiei civile in functie de tipurile de riscuri specifice in localitate cu grad 
de risc „ secundar” dupa cum urmeaza

Tip de risc Grad de risc
Localitate Instituti, ag. economici

Naturale
1. cutremur

Principal Principal

2.alunecari( prabusiri teren) Secundar –a(t) p(t) Secundar –a(t) p(t)
3. inundatii Principal Principal
4. Seceta Principal –s Principal-S
5. avalansa Nu Nu
6. Incendiude padure Secundar-i (p) Secundar-i (p)
Tehnologice:
1. accident chimic Secundar- a(ch) Secundar- a(ch) 
2. accident nuclear Secundar-a(n) Secundar-a(n)
3. incendiu in masa Semundar-i(m) Secundar-i(m)
4. accident grav de transport Secundar- a(tp) Secundar- a(tp)



5. esecuri util. Publice Nu Nu
Biologice:
1. epidemie Secundar – e(d) Secundar – e(d)
2.epizootie

Secundar – e(z) Secundar – e(z)

Art. 2. Se aproba reorganizarea serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă al localităţii 
Suditi - conform prevederilor Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea 
serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă, aprobate cu Ordinul nr. 718/30.06.2005 al ministrului 
administraţiei şi internelor.asfel:

- categoria serviciului : I
- sectorul de competenta – localitatea Suditi
- un numar  de 7 grupe de  interventie  (echipe)   incadrate  cu  personal  voluntar,conform 

anexei nr. 1.

Art.  3 .  Structura  serviciului  voluntar  stabilita   conform  prevederilor  Ordinului  nr. 
718/30.06.2005 al ministrului administraţiei şi internelor, este prezentata in  anexa nr. 2 şi  face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă al comunei Suditi  se organizeaza  şi va 
funcţiona în baza Regulamentului de organizare şi funcţionare, întocmit conform structurii cadru din 
anexa  nr.  3  la  criteriile  de  performanţă  aprobate  cu  Ordinul  nr.  718/30.06.2005  al  ministrului 
administraţiei şi internelor prezentat in anexa nr. 4 , parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.  5.  La  nivelul  comunei  Suditi  functia  de  sef  SVSU  va  fi  exercitata  de  Lipoveanu 
Nicolae , prin cumulul  de functiei de inspector in domeniul protectiei civile si a celei de cadru tehnic 
cu atributi de indrumare, control si constatare a incalcarii legii in domeniul PSI.

Art. 6. Odată cu aprobarea de către consiliul local a prezentei hotărâri se abrogă celelalte acte 
de autoritate privind organizarea şi funcţionarea serviciului public de pompieri civili şi structurile 
organizate de protecţie civilă.

Art.7. Prezenta  hotarare  se  comunica  Institutiei  Prefectului  pentru  controlul  legalitatii 
,Primarului  comunei Suditi, pentru aducerea  la îndeplinire prin compartimentul de specialitate si se 
publica pe site-ul institutiei, „primariasuditi.ro”.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
Consilier,GIUGLAN RADU           Secretarul comunei,Jr.Vasile Ioana

Adoptată la Suditi,
Astăzi,30.01.2013
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