ROMÂNIA
COMUNA MITRENI
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL LOCAL MITRENI
COMITETUL LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENT
HOTĂRÂRE
privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență tip V1 al
comunei Mitreni, județul Călărași, aprobarea Organigramei și a Regulamentului
privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență tip V1 al
comunei Mitreni, județul Călărași
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MITRENI, JUDETUL CALARASI, intrunit in
sedinta ordinara astazi, 19 februarie 2021
Având în vedere:
- proiectul de hotarare privind reinfiintarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de
Urgenta la comuna Mitreni, judetul Calarasi;
- referat de aprobare al Primarului comunei Mitreni la proiectul de hotarare privind
reinfiintarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta la comuna Mitreni judetul Calarasi
nr. 872/12.02.2021;
- referatul compartimentului de specialitate nr. 661/03.02.2021 privind Reinfiintarea
Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta de tip V1 Regulamentul de organizare si
functionare al Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta de tip V1 (anexa 1), Organigrama
cu personalul voluntar pentru situatii de urgenta de tip V1 (anexa2), tabel nominal cu personalul
voluntar pentru situatii de urgenta de tipV1 (anexa2a), dotarea echipelor specializate (anexa 2b)
si contractul de voluntariat al seviciului voluntar pentru situatii de urgenta (anexa3)
- avizul comisiei de specialitate juridică și de disciplină de pe langă Consiliul local al comunei
Mitreni, inregistrat cu nr. 28/19.02.2021;
- avizul comisiei de specialitate agricultură, activitați economico-financiare, amenajarea
teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism de pe langă Consiliul local al comunei
Mitreni, înregistrat cu nr. 29/19.02.2021;
- avizul comisiei de specialitate pentru probleme de invatamant, sanitate și familie, activitați
social-culturale, culte, munca și protectie sociaia și protectie copii, tineret și sport de pe langa
Consiliul local al comunei Mitreni, inregistrat cu nr. 30/19.02.2021;
- Prevederile adresei nr. 22044231/28.01.2021 a Inspectoratului pentru Situatii de
Urgenta,,Barbu Stirbei”al judetului Calarasi;
- OMAI nr.75/2019 pentru aprobarea Criteriilor privind constitiirea, incadrarea si dotarea
serviciilor voluntare si a serviciilor private pentry situatii de urgenta;

- prevederile art.13, lit,(f), art.14, lit.(b),(i), si (k) din legea nr 307/2006 privind apararea
impotriva incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art.25, lit.(c), din legea 481/2004 privind protectia civila cu modificarile si
completarile ulterioare;
- prevederile art.7 di legea 52/2003 privind transparenta decizitionala in administratia
publica;
- prevederile OUG nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management a Situatiilor
de Urgenta voluntare;
In temeiul art.129, alin.(2), lit.(a) si alin.(3), lit.(c), al art.139, alin.(3), lit.(i),
art.140, alin. (1), precum si al art.196, alin.(1), lit.(a) din OUG nr. 57/2019 privind
codul administrativ, cu modificarile și completarile ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Se aproba Reinfiintarea Serviciului Voluntar pentru situatii de Urgenta de tip V1;
Art. 2. Se aproba Regulamentul de organizare si functionare al Serviciului Voluntar pentru
situatii de Urgenta de tip V1 asa cum este prevazut in anexa1 care face parte integrata din
prezenta hotarare;
Art.3. Se aproba Organigrama cu personalul voluntar pentru situatii de urgenta de tip V1, asa
cum este prevazur in anexa 2 care face parte integrata din prezenta hotarare, tabelul nominal
cu personalul voluntar pentru situatii de urgenta de tip V1 (anexa 2a), dotarea echipelor
specializate (anexa 2b);
Art.4. Se aprobasa se aprobe contractul de voluntariat al serviciului voluntar pentru situatii de
urgenta asa cum este prevazut in anexa 3 care face parte integrata din prezenta hotarare.
Art.5. Secretarul comunei va lua masuri de afisare si comunicare a prezente hotarari celor
interesati in termenul prevazut de lege.
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