ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. ___ din 26.01.2017
privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru
Situaţii de Urgenţă al Municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN
Examinând expunerea de motive nr. 959 din 19.01.2017 iniţiată de
Primarul Municipiului Roman – dl Lucian-Ovidiu Micu şi raportul de
specialitate nr. 960 din 19.01.2017 al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de
Urgenţă;
Văzând avizul favorabil nr. ___ din 26.01.2017 al Comisiei pentru
administraţie publică locală, sport şi turism, avizul favorabil nr. ___ din
26.01.2017 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. ____ din
26.01.2017 dat de Secretarul Municipiului Roman;
Având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Legea nr. 481/2004R
privind protecţia civilă; ale art. 5 din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul
Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, ale art. 3 lit. b) din Ordinul
M.A.I. nr. 96/2016 pentru aprobarea pentru aprobarea Criteriilor de performanţă
privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor
private pentru situaţii de urgenţă şi ale H.G. nr. 1579/2005 pentru aprobarea
Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) şi d) şi ale art. 36 alin.
(6) lit. a) pct. 8 din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 45 şi al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001R
privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se reorganizează Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, din
categoria a I-a, în serviciu de categoria a II-a (C2) având următoarea componenţă:
şef serviciu, compartiment prevenire, cel puţin două grupe de intervenţie care
încadrează autospeciale de stingere cu apă şi spumă şi echipe specializate pe tipuri
de riscuri, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre;
Art.2. Încadrarea nominală a membrilor Serviciului Voluntar pentru
Situaţii de Urgenţă se va face prin dispoziţie a primarului, în termen de 60
(şaizeci) zile, urmând a fi trimisă spre avizare Inspectoratului pentru Situaţii de
Urgenţă „PETRODAVA” al judeţului Neamţ;

Art. 3. Primarul Municipiului Roman, prin aparatul de specialitate, va
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;
Art. 4. Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului
Municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
George Alexandru BĂLAN

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ROMAN
ORGANIGRAMA
SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU
SITUAŢII DE URGENŢĂ

Anexa la H.C.L. nr. ___ din 26.01.2017
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Recapitulaţie:
-

Sef serviciu voluntar pentru situatii de urgenta – 1 angajat
Compertiment prevenire riscuri -14 voluntari
Dispecerat – 4 angajati
Grupe de interventie incendii – 4 soferi angajati, - 10 servanti angajati, - 6 servanti voluntari;
Atelier intretinere si reparatii – 2 angajati;
Echipe avertizare alarmare – 6 voluntari;
Echipe cautare -3 cu 9 voluntari;
Echipe deblocare-salvare -4 cu 12 voluntari;
Echipe evacuare – 4 cu 12 voluntari;
Echipa cercetare-interventie risc chimic, biologic si nuclear 2 cu 6 voluntari
Total personal 86
Nota: Echipele de cautare-deblocare-salvare-evacuare vor interveni pentru riscurile de cutremur, alunecari si prabusiri de teren, fenomene
meteo periculoase si inundatii.
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EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind reorganizarea Serviciului
Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Roman
Având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Legea nr. 481/2004R
privind protecţia civilă; ale art. 5 din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul
Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, ale art. 3 lit. b) din Ordinul
M.A.I. nr. 96/2016 pentru aprobarea pentru aprobarea Criteriilor de performanţă
privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor
private pentru situaţii de urgenţă şi ale H.G. nr. 1579/2005 pentru aprobarea
Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare;
Serviciul voluntar este condus de un şef de serviciu, persoană angajată,
profesionist în domeniu, care are în subordine un compartiment cu specialişti în
prevenire, câte unul la 1000 de gospodării, grupe de intervenţie şi echipe de
specialitate. Prin structura care se propune spre aprobarea consiliului local, se
asigură cuprinderea întregului sector de competenţă, toate tipurile de riscuri care
se pot produce pe teritoriul municipiului şi respectarea timpilor de alertă şi
răspuns stabiliţi. De asemenea, la reorganizare s-a ţinut seama de criteriile de
performanţă, respectiv clasificarea municipiului din punct de vedere al
riscurilor, suprafaţa de numărul de locuitori şi gospodării, căile de comunicaţii
şi altele.
Conţinutul prezentei hotarari respectă cadrul orientativ primit de la
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, este adaptat la realităţile
municipiului nostru şi dă funcţionalitate Serviciului Voluntar de Urgenţă şi
structurilor sale.
Faţă de cele arătate, propun Consiliului Local aprobarea hotărârii privind
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare ale Serviciului Voluntar de Urgenţă.
Primarul Municipiului Roman,
Lucian-Ovidiu MICU
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RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind reorganizarea Serviciului
Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Roman
Având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Legea nr. 481/2004R
privind protecţia civilă; ale art. 5 din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul
Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, ale art. 3 lit. b) din Ordinul
M.A.I. nr. 96/2016 pentru aprobarea pentru aprobarea Criteriilor de performanţă
privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor
private pentru situaţii de urgenţă şi ale H.G. nr. 1579/2005 pentru aprobarea
Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare.
Serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă, denumite în continuare
servicii voluntare şi servicii private, sunt structuri specializate, altele decât cele
aparţinând serviciilor de urgenţă profesioniste, organizate cu personal angajat şi
voluntar, în scopul apărării vieţii, avutului public şi/sau privat în situaţii de
urgenţă. Serviciile voluntare se constituie, potrivit legii, în comune, oraşe şi
municipii, în subordinea consiliilor locale.
Serviciile voluntare se constituie în baza următoarelor criterii:
a) tipurile de riscuri identificate în sectorul de competenţă;
b) destinaţia, numărul de utilizatori şi/sau suprafaţa construcţiilor şi nivelul
riscului de incendiu;
c) asigurarea timpului de răspuns;
d) asigurarea permanentă a intervenţiei
Funcţiile specifice serviciilor voluntare sunt următoarele:
a) şef serviciu;
b) şef compartiment pentru prevenire;
c) şef formaţie de intervenţie;
d) şef grupă de intervenţie;
e) şef echipă specializată;
f) specialist pentru prevenire;
g) conducător autospecială;
h) servant pompier;
i) mecanic utilaj;
j) dispecer/telefonist.
1

Grupa de intervenţie care încadrează autospeciale de capacitate medie şi
autospeciale de capacitate mare are în compunere minimum 4 servanţi/tură.
Echipa specializată se constituie în funcţie de tipul de risc, pentru:
a) stingere incendii, numai pentru serviciile voluntare;
b) stingere incendii de pădure;
c) căutare-deblocare-salvare-evacuare pentru riscurile de cutremur, alunecări
şi prăbuşiri de teren, fenomene meteorologice periculoase, avalanşe şi inundaţii;
d) cercetare-intervenţie pentru riscurile chimic, biologic şi efectele unui
accident nuclear;
e) avertizare-alarmare.
Echipa specializată are în compunere minimum 3 persoane/tură.
Compartimentul de prevenire se dimensionează cu personal astfel încât să
asigure:
a) un specialist pentru toate instituţiile publice şi operatorii economici din
subordinea consiliilor locale;
b) un specialist la fiecare 1.000 de locuinţe individuale sau gospodării, în
mediul urban.
Sectorul de competenţă al unui serviciu voluntar este teritoriul unităţii
administrativ-teritoriale la nivelul căreia a fost constituit.
Amplasarea în teritoriu a formaţiei de intervenţie a serviciului voluntar
trebuie să se realizeze astfel încât timpul de răspuns în caz de incendiu să fie:
a) la operatorii economici din subordinea consiliului local - maximum 15
minute;
b) în cel mai îndepărtat punct al sectorului de competenţă - maximum 20 de
minute.

Şef Serviciu Voluntar pentru Situații de Urgență
Dumitru Daniel URSU
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