
ROMÂNIA 
JUDEȚUL BACĂU 
COMUNA GIOSENI 
CONSILIUL LOCAL  

     
       

HOTĂRÂRE 
privind înființarea, organigrama și numărul de personal ale 

Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență de tip V1, 
 prin reorganizare a serviciului de categoria C1 al comunei Gioseni, județul Bacău 

 

 

Consiliul local al comunei Gioseni, județul Bacău, întrunit în ședință ordinară în data de  
13.02.2020; 

 Având  in vedere: 
- proiectul de hotărâre nr. CL/21 din 23.01.2020 , inițiat de primarul comunei ; 
- referatul de aprobare   nr. CL/20 din 23.01.2020 a primarului comunei , prin care se susține necesitatea 

și oportunitatea reorganizării Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al  comunei Gioseni, județul Bacău ; 
-raportul de specialitate nr. Cl/19 din 23.01.2020, întocmit de către șeful SVSU Gioseni , prin care se 

motivează în drept și în fapt necesitatea și oportunitatea adoptării proiectului de hotărâre ; 

            - avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei 
Gioseni, înregistrate sub nr. CL/54/55/56 din 13.02.2020; 
            În baza prevederilor: 

 -  art.21 din Ordinul M.A.I. nr. 75 din 27 iunie 2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind 

constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență;  

art.1 alin.(4) și art.5 din O.G. nr. 88 / 2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice 

comunitare pentru situaţii de urgenţă, cu modificările  și completările ulterioare ; ale art.24 lit.f) din O.U.G. nr. 21 

/ 2004  privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările  și completările 

ulterioare; ale art.10 lit.b) și art.25 lit.a) din Legea nr. 481 / 2004 privind protecţia civilă, republicată , cu modificările 

și completările ulterioare; ale art.13 lit.b) și d) , art.32 alin.(3) din Legea nr. 307 / 2006  privind apărarea împotriva 

incendiilor, cu modificările și completările ulterioare ; Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică locală , republicată ; 

 

În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (1), alin. (2), lit.d) și alin. (7) lit. h) , art.139 alin.(1),  
art.196 alin.(1) lit.a) , art.197 alin.(1),(2),(4) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ 

 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 

Art.1.   Se aprobă reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Gioseni , 

clasificat ca serviciu de tip V1, aflat în subordinea Consiliului local al comunei Gioseni, județul Bacău.    

Art.2.   Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență se încadrează cu un număr de 11 persoane, din care 
1 angajat pe funcțiile specifice serviciului voluntar și 10 voluntari, după următoarea structură organizatorică: 

- Comandă: șef serviciu; 
- Compartiment pentru prevenire: un șef compartiment pentru prevenire și 2 specialiști pentru prevenire; 
-O formație de intervenție condusă de un șef formație de intervenție, care are în compunere 2 echipe 

specializate încadrate astfel: 
a)echipă specializată pentru stingere incendii: un șef echipă specializată și 2 servanți pompieri.  
b)echipă specializată pentru avertizare-alarmare-căutare-deblocare-salvare-evacuare: un șef echipă 

specializată și 2 servanți pompieri . 
Art.3.   Se aprobă Organigrama și numărul de personal ale serviciului voluntar pentru situații de urgență 

prevăzută în anexa nr. 1 la prezenta Hotărâre. 
Art. 4.  Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului voluntar pentru situații de 

urgență prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta Hotărâre. 
Art.5.    Încadrarea nominală pe funcții a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al  comunei 

Gioseni, judeţul Bacău și norma proprie de dotare a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, se vor stabili 
prin Dispoziţie a primarului comunei Gioseni, judeţul Bacău. 

 
 
 



 
 
Art.6.(1) In comuna Gioseni, conform ultimului recesământ care a avut loc in anul 2011, reieșea un numar 

de 1316 de gospodarii, numarul gospodariilor fiind  în continuă crestere. 
         (2) Distanta fata de serviciile profesioniste de pompieri este de 19 km. 
         (3) Riscurile identificate în Planul de Analiza si Acoperire a Riscurilor la nivelul comunei Gioseni  

sunt  incendiileInundatiile și cutremurele de pământ. 
Art.7.     Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă HCL Gioseni  nr.72/2019. 
Art.8.     Primarul comunei  și șeful SVSU vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.  
Art.9.     Prin grija secretarului general al comunei, prezenta hotărâre se va comunica Prefectului Judetului 

Bacău , primarului comunei , șefului SVSU Gioseni ,potrivit competenței  si va fi adusa la cunostinta publică,in 

conditiile legii. 

 
 
 

Președinte de ședință       
Consilier,       

             Hristea Lucian - Napoleon                                                                              
                                                                              Contrasemnează pentru legalitate                                                                 
  Secretar general  comună,     
  Cristina Sandu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NR. 7 
din   13 februarie 2020    

Total consilieri în funcție: 13 
Hotărâre adoptată cu  1   voturi ,,pentru”  din  1   consilieri prezenți. 
Red.SC/3ex. 


