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CONSILIUL LOCAL 

                                           
 

H O T Ă R Â R E A 
 

Nr. 131 din 25.10.2007 
 
privind aprobarea înfiinţării Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al 

municipiului Roman, a organigramei, statului de funcţii, Regulamentului de 
organizare şi funcţionare şi a Statutului personalului voluntar 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 

                     
Examinând  expunerea de motive nr. 18005 din 18.10.2007 întocmită de Serviciul 

Protecţie Civilă şi înaintată de Primarul municipiului Roman; 
Văzând avizul favorabil nr. 29 din 24.10.2007 al comisie pentru administraţie publică 

locală şi sport, precum şi avizul pentru legalitate nr. 18454 din 25.10.2007 dat de secretarul 
municipiului Roman; 
  Având în vedere prevederile art. 10, lit. „b” din Legea nr. 481/2004 privind protecţia 
civilă, art. 5, alin. 1, din O.G. nr.88/2000, aprobată prin Legea nr. 363/2002 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare  pentru situaţii de 
urgenţă, art. 1 din O.M.A.I. nr. 718/2005 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă 
privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă, a 
Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, a Ordinului nr. 160/2007 pentru 
aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, desfăşurare şi finalizare a activităţii de 
prevenire a situaţiilor de urgenţă prestate de serviciile voluntare şi private pentru situaţii de 
urgenţă.  

In temeiul art. 36, alin. 2, lit. „a”, alin. 2, lit. „d”, alin. 6, lit. „a”, pct. 8, precum şi ale 
art. 45 şi 115 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,  
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1 Se aprobă înfiinţarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, de 
categoria II-a, în subordinea Consiliului local al municipiului Roman. 

Art.2 Se aprobă organigrama şi statul de funcţii al Serviciului Voluntar pentru Situaţii 
de Urgenţă conform anexelor nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre. 

Art.3 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciului Voluntar 
pentru Situaţii de Urgenţă conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.  

Art.4 Se aprobă Statutul personalului voluntar din cadrul Serviciului Voluntar pentru 
Situaţii de Urgenţă conform anexei nr. 4 la prezenta hotărâre. 

Art.5 Se aprobă Planul de Analiză şi acoperire a Riscurilor din municipiul Roman 
conform anexei nr. 5 la prezenta hotărâre. 

Art.6 Primarul municipiului Roman prin serviciile de specialitate va asigura aducerea 
la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art.7 Hotărârea se va comunica potrivit legii prin grija secretarului municipiului 
Roman persoanelor şi autorităţilor interesate. 
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