
          Romania  

  Judetul Dambovita  

Consiliul Local Gaesti  

PROIECT DE   HOTARARE 

privind  aprobarea  componentei  Serviciului Voluntar  pentru Situatii de Urgenta  

al Orasului Gaesti  

 

Consiliul Local Gaesti  , judetul Dambovita ;  

Avand in vedere  : 

- expunerea de  motive  a primarului Orasului Gaesti  ; 

-          referatul nr. 18.692 /04.12.2017 , intocmit de  domnul Niculae Niculae  ;  

-          avizul  Comisiei Juridice  din cadrul Consiliului  Local Gaesti  ;  

In conformitate  cu  :  

- a) art. 36 alin. (2) lit. d) alin. (6) lit. a) pct. 8, combinat cu art. 63 alin. (5) lit. b) şi art. 64 alin. 

(1), penultima teză din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

- b) art. 13, lit. b) şi d) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; 

c) art. 10, lit. b), art. 15 alin (2) din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată; 

d) art. 24 lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de 

Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată prin Legea nr. 15/2005; 

e) Ordonanţa Guvernului României nr.88/30.08.2001, privind infiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, cu modificările şi 

completările ulterioare ; 

In temeiul  : prevederilor art. 45 alin. (1) şi ale art. 115 alin. (1), lit. (b) din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

SE PROPUNE  :  

ART. 1 – Se aproba componenta Serviciului Voluntar  pentru Situatii de Urgenta al Orasului 

Gaesti , conform anexei  , care  face parte  integranta din prezenta  hotarare  .  



ART.2 – Cu  ducerea la indeplinire  a prezentei se  obliga Primarul Orasului Gaesti  si  membrii 

care se regasesc in anexa .  

ART .3 – Prezenta  hotarare  se  va comunica Institutiei Prefectului  , Primarului Orasului Gaesti 

si membrilor   care se regasesc in anexa . 

 

 

 

INITIATOR   ,  

Primar  ,  

Jr. Gheorghe Grigore   

                                      Avizat de  Legalitate    

                                                      Secretar  ,  

Jr. Diaconu Mitica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EXPUNERE DE   MOTIVE   

la proiectul de  hotarare  privind  aprobarea  componentei  Serviciului Voluntar  pentru Situatii 

de Urgenta  

al Orasului Gaesti 

 

         Normele juridice care au stat la baza proiectului de hotărâre îl constituie: 

- Ordonanţa Guvernului României nr.88/30.08.2001, privind infiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, cu modificările şi 

completările ulterioare 

- prevederile Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

-art. 13, alin. (3), lit. d, art. 31, alin. 3, art. 32 şi 33 din Legea 307/2006 privind apărarea 

împotriva incendiilor 

-art. 7, litera a şi b din Hotărârea Guvernului nr. 642/2005 privind aprobarea Criteriilor de 

clasificare a unităţilor administrativ-teritoriale, instituţiilor publice şi operatorilor economici 

din punct de vedere a protecţiei civile, în funcţie de tipurile de risc specifice, 

- prevederile art.1 alin (1) şi (2) din Anexa la Ordinul 96 din 14 iunie 2016 al Ministerului de 

Interne, pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea 

serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă: 

 (1) ”Serviciile voluntare şi serviciile private pentru situaţii de urgenţă, denumite în 

continuare servicii voluntare şi servicii private, sunt structuri specializate, altele decât cele 

aparţinând serviciilor de urgenţă profesioniste, organizate cu personal angajat şi voluntar, în 

scopul apărării vieţii, avutului public şi/sau privat în situaţii de urgenţă” 

 (2) ”Serviciile voluntare se constituie, potrivit legii, în comune, oraşe şi municipii, în 

subordinea consiliilor locale. 

    Pentru punerea în aplicare a prevederile actelor normative de mai sus, a fost iniţiat 

prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun spre aprobare Consiliului Local al Orasului  

Gaesti. 

Primar  , 

Jr. Gheorghe Grigore 


