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H O T Ă R Â R E
privind organizarea,  organigrama si componenta 

Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenta  din Comuna Raciu

Consiliul Local al Comunei Raciu, Judeţul Dâmboviţa,
Întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 19.12.2019,
Având în vedere :

- Raportul de specialitate, nr. 7592/10.12.2019, întocmit de către şeful Serviciului Voluntar pen-
tru Situaţii de Urgenţă din Comuna Raciu;

- Referatul de aprobare a iniţiatorului proiectului de hotărâre, înregistrat sub nr. 7953/10.12.2019,
şi avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Raciu;

- Prevederile Ordinului nr. 75 / 2019  al Ministrului Administraţiei şi Internelor pentru aprobarea
Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru
situaţii de urgenţă;

- Prevederile art. 10 lit. b si art. 25 lit. a din Legea nr. 481/2004 privind Protecţia Civila, republi-
cata ;

- Prevederile art. 13, lit. b si d, art. 31, alin. 3,  art. 32  şi 33 din Legea nr. 307/2006 privind apă-
rarea împotriva incendiilor;

- art. 6, lit c, din O.M.A.I. nr 163/28.02.2007, pentru aprobarea Normelor generale de aparare im-
potriva incendiilor ;

În temeiul art. 139, alin. 1, şi art. 196, alin. 1, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă organizarea,  organigrama şi componenţa  Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Ur-
genţă Tip V1 din Comuna Raciu, conform Anexei nr.1, parte componentă a prezentei hotărâri.

Art.2. Se aprobă Regulamentul de organizare şi  funcţionare a Serviciului Voluntar pentru Situaţii
de Urgenţă Tip V1, prevăzut în Anexa nr. 2, parte componentă a prezentei hotărâri. 

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei
Raciu iar Secretarul General al unităţii administrativ-teritoriale va transmite documentul persoanelor şi in-
stituţiilor interesate.

Preşedinte de şedinţă, Secretar General,
             Consilier local Marin Veronica          jr. Zaharia Alin

RACIU
NR. 58
DATA 19.12.2019

http://www.raciu.ro/

