ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VĂRGATA

H O T Ă R Â R E A NR. 20.
Din 31 iulie 2013.
Privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Vărgata,
județul Mureș
Consiliul local al Comunei Vărgata, judeţul Mureș,
Având în vedere expunerea de motive nr. 2.260 din 10 iulie 2013 la proiectul de hotărâre
referitor la înfiinţarea serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă în localitatea Vărgata, raportul de
specialitate a compartimentului de resort precum și raportul de avizare a comisiei de specialitate a
consiliului local Vărgata
Având în vedere dispoziţiile art. 13, literele d, e, f, g şi ale art. 31, alin. 3 din Legea 307 din
12.07.2006 privind apărarea împotriva incendiilor (Publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I Nr.
633/21.07.2006); ale art. 14, lit. g din O.M.A.I. Nr.163/28.02.2007 pentru aprobarea Normelor generale de
apărare împotriva incendiilor, (Publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 216/29.03.2007) si a
Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor Nr. 718/30.06.2005 pentru aprobarea „Criteriilor de
performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă”
publicat în Monitorul Oficial nr.636/20.07.2005 şi modificat cu O.M.I.R.A. nr. 195 din 20 aprilie 2007
publicat în Monitorul Oficial nr.288/02.05.2007, Legea nr. 481/2004 privind Protecţia Civilă
In temeiul art art.36 alin.6) litera „a” punctul 8) si art.45(1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală,
H O T A R Ă Ş T E:

Art.1 – Se aprobă reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, de
Categoria a IV-a , al Comunei Vărgata, Judeţul Mureș în forma prezentată în anexa nr. 1, care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 – Se aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare, organigrama, statul
de funcţii şi numărul de personal pentru serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă
Art.3 –Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul
comunei Vărgata.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului Județului Mureș,
persoanei interesate și se va aduce la cunoștință publică.
Preşedinte de şedinţă,
Kilyen Csaba

Contrasemnează,
Secretarul Comunei
Marinescu Ilona

