ROMANIA
JUDETUL VASLUI
COMUNA LAZA
CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E A Nr. 9.

privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al Comunei
Laza, judetul Vaslui
Consiliul local al Comunei Laza, judetul Vaslui intrunit in sedinta ordinara de lucru;
Analizand expunerea de motive prezentata de catre Primarul comunei Laza, judetul Vaslui
din care rezulta legalitatea, necesitatea si oportunitatea reorganizarii Serviciului Voluntar pentru
Situatii de Urgenta al comunei Laza;
Avand in vedere prevederile:
- art. 10, lit. „b” din Legea Nr. 481/08.11.2004 privind protectia civila;
- art. 5, al.(1) din Ordonanta Guvernului Romaniei nr.88/30.08.2001, aprobata prin Legea
nr. 363/07.06.2002 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice
comunitare pentru situatii de urgenta;
- art. 1 din O.M.I.R.A. Nr. 195/20.04.2007 pentru aprobarea Criteriilor de performanta
privind structura organizatorica si dotarea serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta;
- art.13 lit.”d”, art.14 lit.”i”, art.38 alin.(3), art.40 si art.42 din Legea nr.307/2006 privind
apararea impotriva incendiilor;
- art.6 lit. “c” din O.M.A.I. Nr.163/28.02.2007 pentru aprobarea Normelor Generale de
aparare impotriva incendiilor ;
In temeiul art. 38, al. (2), lit.”e”, ”k”, “n” si „q”, ale art.46, al. (1) si ale art. 68, al. (1) din
Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata;

H O T A R A S T E:

Art.1 – Se aproba reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de
Urgenta, de Categoria a-I-a, in subordinea Consiliului local al Comunei Laza,
judetul Vaslui.
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Art.2 – Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta al Comunei Laza,
judetul Vaslui este condus de 1 (unu) Sef Serviciu, profesionist in domeniu,
angajat.
Art.3 – Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta al Comunei Laza,
judetul Vaslui este incadrat cu un numar de 30 persoane, din care 1 angajat si
29 voluntari, dupa urmatoarea structura:
(1) – 1 (unu) Compartiment pentru prevenire, cu un numar de 7 specialisti
pentru prevenire, care au ca principala atributie prevenirea aparitiei starilor
potential generatoare de situatii de urgenta pe intreg teritoriul sectorului de
competenta, stabiliti astfel:
a) – pentru institutiile publice si operatorii economici din subordinea
Consiliului local, un specialist;
b) – pentru 200 de gospodarii, un specialist;
(2) – 1 (una) Formatie de interventie, avand un numar de 21 persoane,
din care 21 voluntari, constituita in vederea limitarii si inlaturarii urmarilor
situatiilor de urgenta pe intreg teritoriul sectorului de competenta, fiind
compusa din:
I) – 1 (unu) Sef formatie interventie;
II. – Echipe specializate, compuse din:
a) – 1 (una) echipa specializata pentru interventie in caz de
incendiu;
b) – 1 (una) echipa specializata in domeniul instiintarealarmare;
c) – 1 (una) echipa specializata in domeniul evacuare;
d) – 1 (una) echipa specializata in domeniul sanitar;
Art.4 – Componenta nominala a membrilor Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al
Comunei Laza, judetul Vaslui, dotarea echipei specializate pentru interventie in caz de incendiu,
precum si a celor 4 (patru) echipe specializate, se va face prin Dispozitie a primarului Comunei Laza,
judetul Vaslui, in termen de 10 (zece) zile de la data aprobarii prezentei Hotarari a Consiliului Local
al Comunei Laza, judetul Vaslui.

Art.5. Din sumele alocate in bugetul local Serviciului pentru situatii de urgenta se vor
procura uniforme si echipament de protectie personalului acestui serviciu si se va asigura
personalul angajat sau voluntar la o societate de asigurari pentru caz de boala profesionala,
accident ori deces produs in timpul sau din cauza atributiilor ce le revin.
Art.6. Seful serviciului voluntar pentru situatii de urgenta va beneficia de o indemnizatie
lunara de 15% din salariul de baza pentru timpul efectiv de lucru la interventii si la celelalte
activitati prevazute in programul serviciului iar personalul voluntar al acestui serviciu va
beneficia de o indemnizatie de 20 lei/ora pentru timpul efectiv de lucru la interventii.
31

Art.7 – Primarul Comunei Laza, judetul Vaslui va asigura aducerea la indeplinire a
prevederilor prezentei Hotarari.
LAZA, 28.02.2008
PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER

CONTRASEMNEAZA:
Secretarul comunei Laza,
Puscasu Ioan
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