
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂRE 
 

Nr. 13 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. 8 din 26.01.2017 al Comisiei pentru 

administraţie publică locală, sport şi turism, avizul favorabil nr. 13 din 

26.01.2017 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 1267 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                   Contrasemnează 

              Consilier,      Secretarul Municipiului Roman,    

         George Alexandru BĂLAN                         Gheorghe CARNARIU 


