ROMÂIA
JUDEŢUL BOTOŞAI
COSILIUL LOCAL AL COMUEI UŢEI

HOTĂRÂRE
privind reorganizarea, organigrama şi componenţa
Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Unţeni
Consiliul Local al comunei Unţeni, judeţul Botoşani,
având în vedere:
- expunerea de motive nr.1117/2017 a primarului comunei Unţeni;
- raportul de specialitate nr.1116/2017 întocmit de şef serviciu voluntar pentru situaţii
de urgenţă al comunei Unţeni,
văzând rapoartele de avizare ale Comisiilor:
- pentru activităţi economico-financiare, agricultură, administrarea domeniului public
şi privat al comunei, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism, servicii şi comerţ;
- pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, amenajarea teritoriului şi
urbanism, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor;
- pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, muncă şi
protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport;
constatându-se că au fost respectate prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică,
în baza prevederilor:
- art. 10, lit. „b” şi art. 25 lit.„a”din Legea nr. 481/08.11.2004 privind protecţia civilă,
republicată;
- art. 5, din Ordonanţa Guvernului României nr. 88/30.08.2001, aprobată prin Legea
nr. 363/07.06.2002, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice
comunitare pentru situaţii de urgenţă;
- Ordinul nr.96/14.06.2016 al Ministrului Administraţiei şi Internelor pentru
aprobarea Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor
voluntare pentru situaţii de urgenţă,;
- art. 13, litera ”b”şi “d” si art.„32”, din Legea nr. 307 din 12 iulie 2006, privind
apărarea împotriva incendiilor;
-art. 6, lit. “c” din O.M.A.I. nr. 163/28.02.2007, pentru aprobarea Normelor generale
de apărare împotriva incendiilor;
-H.C.L. nr. 7 din 27.02.2006 privind înfiinţarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de
Urgenţă al comunei Unţeni,
în temeiul prevederilor 36 alin. (6) lit. „ a” pct. 8 şi art. 45 alin. (1) din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 – Se aprobă reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă de
categoria I (C1) – a aflat în subordinea Consiliului local al comunei Unţeni, judeţul Botoşani.
1.1. – Serviciu voluntar pentru situaţii de urgenţă are sector de competenţă teritoriul
administrativ al comunei Unţeni.
1.2. - Serviciu voluntar asigură intervenţia în sectorul de competenţă (teritoriul
administrativ al comunei Unţeni), precum şi în localităţile cu care sunt încheiate
contracte/convenţii de intervenţie, ca urmare a situaţiilor de urgenţă create.
Art. 2 – Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenta al comunei Unţeni, judeţul
Botoşani este condus de d-na Şoptică Otilia, şef serviciu voluntar pentru situaţii de urgenţă.
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Art. 3 – Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgentă al comunei Unţeni are în
componenţă un număr de 28 membri, din care: 1 şef serviciu –specialist în domeniu, un
compartiment pentru prevenire cu 6 specialişti pentru prevenire şi o formaţie de intervenţie
cu un număr de 21 de voluntari, conform organigramei prevăzută în anexa nr. 1 la prezenta
hotărâre.
Art. 4. Se aprobă componenţa Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă,
conform anexei nr. 2, care este parte integrantă a prezentei hotărâri, după următoarea
structură:
4.1. – 1 (unu) compartiment pentru prevenire, cu un număr de 6 specialişti pentru
prevenire, care au ca principală atribuţie, prevenirea producerii unor situaţii de urgenţă, prin
acţiuni de îndrumare şi control în localităţile în care îşi desfăşoară activitatea;
4.2. – 1 (una) formaţie de intervenţie având un număr de 21 voluntari, constituită in
vederea limitării si inlăturării urmărilor situaţiilor de urgentă pe întreg teritoriul sectorului de
competentă, compusă din:
4.2.1. - 1(unu)şef formaţie de intervenţie,
4.2.2. - 5(cinci) echipe specializate, în funcţie de tipurile de riscuri identificate în
sectorul de competenţă, pe următoarele domenii principale:
4.2.1.1 - 3 (trei) echipe specializate în domeniul stingerii incendiilor, cu un număr de
12 voluntari;
4.2.1.2 - 1 (una) echipă specializata in domeniul cautare-deblocare-salvare-evacuare,
cu un număr de 4 voluntari;
4.2.1.3. – 1 (una) echipă specializată în domeniul avertizare-alarmare cu un număr de
4 voluntari;
Art.5 – Încadrarea cu personal a Serviciului Voluntar Pentru Situaţii de Urgenta al
comunei Unţeni, se face prin dispoziţie de către primarul comunei, având la bază contractele
de voluntariat încheiate între consiliul local (prin Seful SVSU) si voluntari.
Art.6 – Primarul comunei Unţeni. prin serviciile şi compartimentele de specialitate va
asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri.
Art.7 - Prin grija secretarului comunei Unţeni, prezenta Hotărâre se va comunica
Instituţiei Prefectului Judeţului Botoşani, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Nicolae
Iorga” al Judeţului Botoşani, Primarului comunei Unţeni, d-nei Şoptică Otilia şef serviciu
voluntar pentru situaţii de urgenţă.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier Soveja Fănică

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL COMUNEI,
Ursachi Vasile

COMUNA UNŢENI
28 aprilie 2017
r.29.
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COSILIUL LOCAL UȚEI
JUDEȚUL BOTOȘAI
Anexa nr.1 la Hotărârea nr.29 din 28.04.2017

ORGAIGRAMA
SERVICIULUI VOLUTAR PETRU SITUAŢII DE URGEŢĂ AL COMUEI UŢEI
CATEGORIA I (C1)
Consiliul Local

Primar

Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă
Şef serviciu - 1

Compartiment
prevenire

Formaţie de intervenţie - 1 şef de formatie

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier Soveja Fănică

1

Echipă avertizare
alarmare (4)

Echipă
Echipă căutare,
căutare deblocare,
–deblocare
salvare
salvare-evacuaare
şi evacuare (4)
(4)

Echipă intervenţie la
incendiu Burlesti (4)

1
6
21
28

Echipă intervenţie la
incendiu Minastireni (4)

RECAPITULAŢIE:
Şef serviciu voluntar
Compartiment prevenire
Formaţie de intervenţie
TOTAL

Echipă sintervenţie la
incendiu Unteni (4)

6 specialisti prevenire

COSILIUL LOCAL UȚEI
JUDEȚUL BOTOȘAI

Anexa nr. 2 la hotărârea nr.29 din 28.04.2017

COMPONENTA
SERVICIULUI VOLU TAR PE TRU SITUAŢII DE URGE TA U ȚE I
CATEGORIA I (C1)
1.

ŞEF SERVICIU:
Şef serviciu

2.

1

COMPARTIMET PETRU PREVEIRE :
Specialist pentru
prevenire
TOTAL

3.

6

FORMAŢIE DE ITERVEŢIE:
Şeful formaţiei de intervenţie
TOTAL

3.2

6

1
1

ECHIPE SPECIALIZATE

3.2.1 3(trei)echipe specializate stingere I CE DII in satele Unțeni, Mînăstireni și Burlești, formată din:
Şefi echipă
Servanti pompier Unteni
Servanti pompier Mînăstireni
Servanti pompier Burleşti
TOTAL
1

3
3
3
3
12

3.2.2 - 1 (una) echipă specializata in domeniul CAUTARE-DEBLOCARE-SALVARE-EVACUARE formată din:
Şef echipă
Servant salvator
Servant salvator

1
1
2
TOTAL

4

3.2.3- 1(una) echipa specializata in AVERTIZARE – ALARMARE, formată din:
Şef echipă
Servant acţionare sirenă
Servant clopotar biserică
TOTAL
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier Soveja Fănică
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1
1
2
4

