
ROMANIA 
JUDE'fUL COV ASNA 

COMUNARECI 
CONSILIUL LOCAL 

HOT ARAREA NR.80/2021 
privind aprobarea modificarii categoriei de incadrare a 

Serviciului Voluntar pentru Situafii de Urgenta 

Consiliul local al comunei Reci, judetul Covasna, 
Intrunit, in ~edinta extraordinara din data de 8 noiembrie 2021; 
Analizand Referatul nr. 4844/04.11.2021 al primarului comunei Reci privind aprobarea 

modificarii categoriei de incadrare a Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta; 
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. 4846/04.11.2021 al Viceprimarului comunei 

Reci ~i avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Reci, 
in baza prevederilor: 
- Legii nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor; 
- O.U.G. nr.24/2004 privind Sisitemul National de Management al Situatiilor de Urgenta; 
- O.M.A.I. nr.163/2007 pentru aprobarea normelor generale de aparare impotriva 

incendiilor; 
- Legii nr.481/2004 privind protectia civila, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
- Art.20 lit. b) din Anexa Ia Ordinul nr.75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de 

performanta privind constituirea, incadrarea ~i dotarea serviciilor voluntare ~i a 
serviciilor private pentru situatii de urgenta; 

- H.G. NR.642/2005 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unitatilor administrativ 
-teritoriale, institutiilor publice ~i operatorilor economici din punct de vedere al pro-
tectiei civile, in functie de tipurile de riscuri specific; 

- !!CL NR.48/2005 privind infiintarea Serviciului Voluntar Pentru Situatii de Urgenta 
In temeiul art. 129 alin. (2) lit. d, alin. (7) lit. h, art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a 

din Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile 
~i completarile ulterioare; 

HOT AflA~TE 

Art. 1. - Se modifica categoria de incadrare a Serviciului Voiuntar pentru Situatii de 
Urgenta al comunei Reci, infiintat prin H.C.L. nr.48/31.10.2005, din serviciu categoria a IV-a 
in serviciu tip V2. 

Art. 2. - Celelalte prevederi ale HCL nr.48/2005 privind infiintarea Serviciului 
Voluntar Pentru Situatii de Urgenta, raman valabile. 

Art. 3 - Primarul comunei Reci, prin aparatul de specialitate, va duce la indeplinire 
prevederile prezentei hotarari. 

Reci, la 8 noiembrie 2021 

PRE~EDINTE DE ~EDIN'f A, 
PETER IOSIF-ENRIC 

!(· 
Contrasemneaza, 

Secretar general al comunei, 

'METH TI~ LIN 


