ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Nr. 178 din 15.12.2008
privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al
Municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN
Văzând expunerea de motive nr. 20906 din 08.12.2008 iniţiată de prof.
Laurenţiu-Dan Leoreanu - Primarul municipiului Roman;
Examinând Raportul de specialitate al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de
Urgenţă din cadrul Primăriei nr. 20907 din 08.12.2008;
Văzând avizul favorabil nr. 53 din 15.12.2008 al comisiei pentru administraţie
publică locală, sport şi turism, avizul favorabil nr. 80 din 15.12.2008 al comisiei
juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 21302 din 15.12.2008 dat de secretarul
municipiului Roman;
Având în vedere prevederile art. 10, lit. „b” din Legea nr. 481/08.11.2004
privind protecţia civilă, ale art. 5, alin. 1 din O.G. nr. 88/30.08.2000 aprobată prin
Legea nr. 363/07.06.2002 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor
publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, ale art. 1 din Ordinul M.A.I. nr.
718/30.06.2005 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind structura
organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă, precum şi
ale art. 11, alin. 1, din Ordinul M.A.I. nr. 195/20.04.2007 privind modificarea şi
completarea Ordinului nr. 718/30.06.2005;
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, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia
publică locală;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 – Se reorganizează Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, din
categoria II- a, în serviciu de categoria a-I-a având in în formaţia de intervenţie doar
echipe specializate, pe tipuri de riscuri.
Art.2 – Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenta este condus de un şef de
serviciu, profesionist în domeniu, angajat al Primăriei Municipiului Roman.
Art.3 – Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenta este încadrat cu un
număr de 100 persoane, din care 2 angajaţi şi 98 voluntari, după următoarea
structura:

A. - Specialişti pentru prevenire în număr de 14 care au ca principală
atribuţie prevenirea apariţiei stărilor potenţial generatoare de situaţii de urgenţă pe
întreg teritoriul sectorului de competenţă, astfel:
a.1. – Pentru instituţiile publice si operatorii economici din subordinea
Consiliului local - un specialist;
a.2. – Pentru gospodăriile populaţiei şi cartierele municipale - 13 specialişti;
B. – Formaţie de intervenţie - una, având un număr de 86 voluntari,
constituită în vederea limitării si înlăturării urmărilor situaţiilor de urgenţă pe întreg
teritoriul sectorului de competenţă, compusă din:
– Echipaje/grupe de intervenţie:
C1. – 1(unu)echipaj/grupa de intervenţie la inundaţii şi/sau înec cu 5
voluntari*
D. – Echipe specializate:
D1. – 1 (una) echipa specializata în domeniul N.B.C. (decontaminare) cu 3
voluntari
D2.– 2 (două) echipe specializate în domeniul evacuare-salvare cu câte 3
voluntari
D3 – 4 (patru) echipe specializate in deblocare-salvare cu câte 5 voluntari
D4 – 2 (două) echipe specializate in domeniul cercetare-căutare cu câte 3
voluntari;
D5. – 2 (două) echipe specializate in domeniul transmisiuni-alarmare cu câte 3
voluntari;
D6. – 2 (două) echipe specializate în domeniul de suport logistic cu câte 3
voluntari
D7. – 4 (patru) echipe specializate in domeniul salvare si prim ajutor cu câte 5
voluntari
D8. – 2 (două) echipe specializate
în
domeniul adăpostirii cu câte 3
voluntari
D9 – 1 (una) echipa specializata în domeniul sanitar-veterinar cu 3 voluntari
D10- 1 (una) echipa specializata în domeniul instalaţiilor electrice şi sanitare
cu 5 voluntari
* un mecanic ( electrician) ce vor asigura şi service-ul sistemelor de alarmare
şi adăpostire;
Art. 4 - Încadrarea nominala a membrilor Serviciului Voluntar pentru Situaţii
de Urgenţă, se va face prin Dispoziţie a Primarului, în termen de 60 (şaizeci) zile de
la data încadrării şefului serviciului voluntar, urmând a fi trimisă spre avizare
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenta „PETRODAVA”, al judeţului Neamţ.
Art.5 - Primarul municipiului Roman va asigura aducerea la îndeplinire a
prevederilor prezentei hotărâri.
Art. 6 – Prezenta Hotârîre a Consiliului Local se va comunica prin grija
Secretarului Municipiului Roman tuturor persoanelor si institutiilor interesate.
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