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H O T Ă R Â R E A nr. 56/2018 
privind aprobarea noii organigrame 

al Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă din comuna Ciumani 
 
 
 

Consiliul Local Ciumani, la ședința ordinară din data de 25 septembrie 2018, 
Luând în discuţie proiectul de hotărâre nr. 62/2018 înaintat de primarul comunei 

Ciumani cu privire la aprobarea noii organigrame al Serviciului voluntar pentru situaţii de 
urgenţă din comuna Ciumani , 

Având în vedere raportul favorabil nr. 62/2018 acordat de comisia de specialitate 
pentru administraţie publică locală, servicii publice precum şi raportul de specialitate înaintat de 
compartimentul serviciului public pentru situații de urgență din cadrul Primăriei comunei 
Ciumani; 

În baza prevederilor: 
- art. 4 alin. (2), art. 15 alin (4) şi art. 25 litera a din Legea nr. 481/2004 privind 

protecţia civilă, republicată cu modificările și completările ulterioare, 
- art. 13 lit. d, art. 31 alin. 3, art. 32 şi art. 33 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea 

împotriva incendiilor, modificată și completată ulterior, 
- art. 7 litera a şi b din Hotărârea Guvernului nr. 642/2005 privind aprobarea Criteriilor 

de clasificare a unităţilor administrativ - teritoriale, instituţiilor publice şi operatorilor economici 
din punct de vedere a protecţiei civile, în funcţie de tipurile de risc specifice,  

- art. 1 alin. (1, 2 şi 4) din Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea serviciilor de urgenţă pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu 
modificările şi completările prin Legea nr. 363/2002 cu modificările ulterioare aduse de 
Ordonanţa nr. 25/2004,  

- Ordinului nr. 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, 
încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă   

- Statutul personalului voluntar din serviciile de urgență voluntare publicat in Monitorul 
Oficial, Partea I nr. 19 din 10/01/2006 

În conformitate cu Hotărârea Consiliului local nr. 40 din 24.noiembrie 2005, prin care s - a 
constituit Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă .  

Respectând prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia 
publică, văzând procesul - verbal de afișare nr. 2951/25 septembrie 2018, 

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) litera d), alin. (6) litera a) pct. 8 și art. 45 din Legea 
nr. 215/2001, al administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările 
ulterioare, cu un număr de 12 voturi, 
 

hotărăște: 
 
  
 



Art.1. Se aprobă noua organigramă al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al 
comunei Ciumani conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei 
Ciumani și șeful SVSU Ciumani. 

Art.3. Prezenta hotărâre, prin grija secretarului comunei Ciumani, se comunică 
Primarului comunei Ciumani, șefului SVSU Ciumani, ISU Oltul al județului Harghita, Instituției 
Prefectului Județului Harghita și se aduce la cunoștință publică. 
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