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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLENIȚA 
 

H O T Ă R Â R E 
privind înfiinţarea Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă al comunei Plenita 

 
Consiliul Local al comunei Plenita intrunit in sedinta ordinara in data de 29.10.2019; 
Analizand referatul inregistrat sub nr. 8600 din 15.10.2019 prin care se solicita infiintarea SVSU 

Plenita; 
Având în vedere prevederile: 

- art. 1 alin. (4), art. 5 alin. (1) şi (2) din OUG nr. 88 din 30.08.2001 aprobată prin Legea nr. 363 
din 07.06.2002 privindnfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare  pentru 
situaţii de urgenţă; 

- Legii nr. 195/2001-Legea voluntariatului, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 10, litera b) şi art. 21 alin. (3) şi (4)  din Legea nr. 481/2004 -privind protecţia civilă 
republicată; 

- art. 13,  literele b) şi d) şi art. 31 alin. (3) din Legea nr. 307/2006- privind apărarea împotriva 
incendiilor ; 

- H.G. nr. 1.579/2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenţă 
voluntare, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinul nr. 75 din 28 iunie 2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, 
încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private  pentru situaţii de urgenţă; 

Cu respectarea prevederilor OUG nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 
privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare; 

În temeiul art. 129 alin.  (3) lit. “e” alin  (7) lit. ”h” si art. 139  din OUG 57/2019 privind Codul 
Administrativ, 

Consiliul Local al comunei Plenita adoptă prezenta  
 

H O T A R A R E : 
 
          Art.1.  Se aprobă înființarea „SERVICIULUI  VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE 
URGENTA“ al comunei Plenita, pentru intervenţia în situaţii de urgenţă, potrivit  anexele nr. 1 
(organigramă) şi 2 (componenţă numerică), parte integrantă din prezenta hotărâre. 
          Art.2. Se aprobă Norma de dotare și înzestrare a „Serviciului voluntar pentru situaţii de 
urgenţă“al comunei Plenita, conform anexei nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
          Art.3. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al „Serviciului voluntar pentru situaţii 
de urgenţă“ al comunei Plenita, conform anexei nr. 4, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
          Art.4. La data adoptarii prezentei hotarari, prevederile HCL Plenita nr. 2 din 30.01.2012 se 
abroga. 
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