
 
 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL BUZĂU 
COMUNA VINTILĂ VODĂ 

CONSILIUL LOCAL 

 
       

H O T Ă R Â R E 
privind   reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă 

la nivelul comunei Vintilă Vodă, judeţul Buzău 
 

 Consiliul local al comunei Vintilă Vodă, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară; 
 
 Având în vedere: 
 - referatul de aprobare al primarului comunei Vintilă Vodă, înregistrat sub 
nr.  399/20.01.2020; 
 - raportul de specialitate al viceprimarului comunei Vintilă Vodă, judeţul 
Buzău, înregistrat sub nr. 405/20.01.2020; 
 -rapoartele de avizare ale comisiilor  de  specialitate  din  cadrul  Consiliului   

local al  comunei Vintilă  Vodă, judeţul Buzău ; 

 - prevederile art.129 alin.(2) lit.d), alin.(7) lit.h) din O.U.G.nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevedrile art.13 lit.b) şi d) din Legea nr.307/2006 privind apărarea 
împotriva incendiilor; 
 - prevedrile art.10 lit.b) şi art.25 lit.a)  din Legea nr.481/2004 privind 
protecţia civilă, republicată; 
 - prevederile art.24 lit.f) din O.U.G. nr.21/2004privind Sistemul Naţional de 
Management al Situaţiilor de Urgenţă; 
 - prevederile O.U.G. nr.88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţa, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Ordinului nr.75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de 
performanţă privind  constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor private pentru 
situaţii de urgenţă; 
  -prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia public, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
 În temeiul art.139 alin.(1) şi art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1. Se aprobă reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de 

Urgenţă la nivelul comunei Vintilă Vodă, denumit în continuare serviciu voluntar, 

clasificat ca serviciu de tip V2, aflat în subordinea Consiliului local al comunei 

Vintilă Vodă, judeţul Buzău. 

 Art.2. Se aprobă organigrama Serviciului Voluntar pentru Situaţii de 

Urgenţă la nivelul comunei Vintilă Vodă, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre. 

 Art.3. Se aprobă numărul de personal (componenţa) Serviciului Voluntar 

pentru Situaţii de Urgenţă, conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre. 

 Art.4. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciului 

Voluntar pentru Situatii de Urgenta la nivelul comunei Vintilă Vodă, conform anexei 

nr.3 la prezenta hotărâre. 

 Art.5. Anexele nr.1, 2 şi 3, fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 



 
 

 

 

 Art.6. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice 

dispoziţie contrară se abrogă. 

 Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 

însărcinează primarul comunei Vintilă Vodă, prin compartimentele de specialitate. 

 Art.8. Secretarul general al comunei o va aduce la cunostinţă publică, o va 

comunica persoanelor şi autorităţilor interesate şi Institutiei Prefectului- Judeţul 

Buzău, pentru controlul de legalitate. 
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          Vintilă Vodă, 28 IANUARIE 2020  

 

           Preşedinte  de şedinţă,                                            Contrasemnează,  

                      Consilier,                                                       Secretar general, 

        COMĂNESCU GEORGICĂ                                            LUNGU MIHAELA   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Vintilă Vodă, judeţul Buzău  în şedinţa 

ordinară din data de 28 IANUARIE 2020, cu respectarea  prevederilor art.139 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019 

privind Codul administrativ,cu modificările şi completările ulterioare,  cu :11  voturi pentru; -voturi  împotrivă; -

abţineri , din  numărul total  de  11  consilieri  în  funcţie  şi  11  consilieri  locali prezenţi.                            


