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HOTĂRÂREA NR. 21/ 2020 

privind înființarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă  

al Comunei Dăneşti, Judeţul Harghita   

 

Consiliul Local al comunei Dăneşti, întrunit la şedinţa ordinară din data de 30 martie 

2020, convocat prin Dispoziţia nr.78/2020, emisă de primarul comunei Dăneşti, judeţul 

Harghita; 

 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr.2045/2019 a D-lui primar Bőjte Csongor-Ernő; 

- raportul de specialitate nr.2046/2019 întocmit de șeful serviciului voluntar pentru 

situații de urgență al comunei Dănești; 

- raportul de avizare nr.2051/2019 a comisiei de specialitate în cadrul Consiliului 

Local al comunei Dănești; 

Pe baza următoarelor dispoziții legale: 

- art.10, lit.b) și art.25 lit.a) din Legea nr.481/2004 privind protecția civilă, 

republicată; 

- art.1 alin. 4 și art 5. din Ordonanța Guvernului României nr.88/2001, aprobată prin 

Legea nr.363/2002, privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor 

publice comunitare pentru situații de urgență; 

- art. 13, literele d, e, f, g şi ale art. 31, alin. 3 din Legea 307/2006 privind apărarea 

împotriva incendiilor;  

- art. 6, alin. 1, lit. c, din O.M.A.I. Nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor generale 

de apărare împotriva incendiilor; 

-  criteriile de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor 

voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență, aprobate prin Ordinul 

Ministrului Afacerilor Interne nr.75/2019; 

În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică; 

 

În temeiul art.129 alin 2 lit.”b”, alin.(4), lit.a), art.139 alin.1 şi art.196 alin.1 lit. „a” din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind CODUL ADMINISTRATIV; 

 

 

HOTĂRĂŞTE:  

 

Art.1 – Se aprobă înființarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă 

Dănești, de tip V2 aflat în subordinea Consiliului Local al comunei Dăneşti, Judeţul 

Harghita, conform art. 19 alin. 3 din OMAI nr. 75/2019. 
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Art.2 – Se aprobă Structura organizatorică a serviciului voluntar pentru situaţii de 

urgenţă Dăneşti în următoarea componenţă:  

a) şef serviciu ; 

b) compartiment pentru prevenire; 

c) formaţie de intervenţie formată din: 

    - grupă de intervenţie  

    - echipă specializată Avertizare-Alarmare-Căutare-Deblocare-Salvare, cu atribuţii 

în cazul situaţiilor de urgenţă determinată de toate tipurile de risc identificate. 

 

Art.2 – Se aprobă Tipurile de risc identificate în comuna Dănești conform PAAR, 

adică: inundaţii, furtuni, incendii de pădure, secetă, îngheţ, cutremur. 

 

Art.3 – Se atestă ca în comuna Dănești există un nr. de 822 gospodării, și o clădire de 

locuit colectivă cu 4 etaje. 

 

Art.3 – Se aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare, organigrama, statul de 

funcţii şi numărul de personal pentru Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă 

Dănești, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.4 – Cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local 

nr. 64/2019. 

 

Art.5  – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează șeful Serviciului 

Voluntar pentru Situații de Urgență din comuna Dănești. 

 

Art.6 – Prevederile prezentei hotărâri vor fi comunicate prin grija d-nei secretar general 

Instituției Prefectului, Inspectoratului pentru Situații de Urgență OLTUL, precum și 

persoanelor interesate, totodată se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul 

Primăriei, precum și pe site-ul comunei Dănești pentru a putea fi accesat de comunitatea 

locală. 

Dăneşti, la 30 martie 2020 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate: 

Both Ágoston     SECRETAR GENERAL 

 ………………….……………………   Bogács Angyalka-Klára 

………………….………………… 

     


