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Nr.4844/04.11.2021 

REFERATDEAPROBARE 
privind aprobarea modificarii categoriei de incadrare a 

Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta 

A vand In vedere ca prin HCL NR.48/2005 la nivelul comunei Reci a fost mfiintata 
Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta categoria a IV-a. 

Tanand cont de prevederile: 
Art.20 din Anexa la Ordinul nr.75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanµ 
privind constituirea, Incadrarea ~i dotarea serviciilor voluntare ~i a serviciilor private 
pentru situatii de urgenµ; 

"infunc/ie de tipul for, serviciile voluntare au urmatoarea compunere: 
a) servicii tip VJ: §e/ serviciu, compartiment pentru prevenire §i echipe specializate; 

b) servicii tip V2: §e/ serviciu, compartiment pentru prevenire, grupa de inter
ven/ie care fncadreaza autospeciala de stingere cu apa §i spuma, §i, dupa caz, una 
sau mai multe echipe specializate §i atelier de repara/ii; 
c) servicii tip V3: §e/ serviciu, compartiment pentru prevenire, doua sau mai multe 
grupe de interven/ie, care fncadreaza autospecialele de stingere cu apa §i spuma 
§i, dupa caz, una sau mai multe echipe specializate §i atelier de repara/ii. ". 

Avand In vedere faptul ca Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta din cadrul co
munei Reci este dotat cu o autospeciala din anul 2018, conform prevederilor legale 
susmentionate se Incadreaza fo Serviciul tip V2: ~ef serviciu, compartiment pentru prevenire, 
grupa de interventie care focadreaza autospeciala de stingere cu apa ~i spuma, ~i, dupa caz, 
una sau mai multe echipe specializate ~i atelier de reparatii; 

art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d, alin.(7) lit. h, art. 139 alin. (1) 1 din Ordonanta de 
urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare; 

Fata de considerentele prezentate mai sus am initiat proiectul de hotarare privind 
aprobarea modificarii categoriei de 10cadrare a Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta 

PRIMAR 
DOMBORA Lebel-Lajos 
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Nr. 4845/04.11.2021 

PROIECT DE HOT A.RARE 
privind aprobarea modificarii categoriei de incadrare a 

Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta 

Consiliul local al comunei Reci, judep.il 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 Urgenµ; 
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; 
- 0. U.G. nr.24/2004 privind Sisitemul National de Management al Situatiilor de Urgenµ; 
- O.M.A.I. nr.163/2007 pentru aprobarea norrnelor generale de aparare impotriva 

incendiilor; 
- Legii nr.481/2004 privind protectia civila, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
- Art.20 lit. b) din Anexa la 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; 

- HCL 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; 

HOTA.RA.~TE 

Art. 1. - Se modifica categoria de incadrare a Serviciului Voluntar 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. 

INITIATOR: 
PRIMAR 

DOMBORA Lehel-Lajos 
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Nr. 4846/04.11.2021 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind aprobarea modificarii categoriei de incadrare a 

Serviciului Voluntar pentru Situafii de Urgenfa 

Subsemnatul, Peter losif-Enric, 'in calitate de Viceprimar al comunei Reci, avand 'in 
vedere, proiectul de hotarare initiat de dl. Primar, privind aprobarea modificarii categoriei de 
'incadrare a Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta 

In temeiul 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 la Ordinul Ministerului Afacerilor Inteme 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 admini 
trativ -teritoriale, institutiilor publice ~i operatorilor economici din punct de vedere al 

proteqiei civile, 'in functie de tipurile de riscuri specific; 
- HCL NR.48/2005 privind 'infiintarea Serviciului Voluntar Pentru Situatii de Urgenta 
- art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d, alin.(7) lit. h, art. 139 alin. (1) din Ordonanta de 

,,-.,_ urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare; 

Va supunem spre aprobare proiectul de hotarare privind aprobarea modificarii 
categoriei de 'incadrare a Serviciului Voluntar pentru Situafii de Urgenfii. 

Avand 'in vedere prevederile Ordinului Ministerului Afacerilor Inteme nr.75/2019 
pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind constituirea, 'incadrarea ~i dotarea 
serviciilor voluntare ~i a serviciilor private pentru situatii de urgenta, se modifica categoria de 
'incadrare a Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta (S.V.S.U) al comunei Reci, 'infiintat 
prin H.C.L. nr.48/31.10.2005, din serviciu categoria a IV-a 'in serviciu tip V2. 

Structura ~i numarul de personal, precum ~i nominalizarea personalului raman valabile 
conform prevederilor HCL nr.48/2005. 

Activitatea S.V.S.U. al comunei Reci se va desfii~ura conform Regulamentului de 
organizare ~i functionare aprobat prin HCL nr.48/2005. 

Viceprimar 

PETER losif-Enric 

rt 



ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 

CONSILIUL LOCAL AL 
COMUNEI RECI 

Comisia pentru administratie publica locala, juridica side disciplina, administrarea domeni
ului public ~i privat al comunei, urbanism, apararea ordinii, linistii pub/ice 

si a drep turilor cetatenilor 
Nr. J..tg8~ I at /1. ~~ 

RAPORT DE AVIZARE 
privind aprobarea modificarii categoriei de incadrare a 

Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta 

Comisia de specialitate, in cadrul ~edintei comisiei din data de 8 noiembrie 2021 a analizat 
proiectul de hotarare, privind aprobarea modificarii categoriei de incadrare a Serviciului 
Voluntar pentru Situatii de Urgen(:a 

In urma analizarii proiectului de hotarare, comisia de specialitate a constatat ca, proiectul 
de hotarare este intocmit cu respectarea prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvemului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare, 

Au fost respectate prevederile Ordinul Ministerului Afacerilor Inteme nr.75/2019 
pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind constituirea, incadrarea ~i dotarea 
serviciilor voluntare ~i a serviciilor private pentru situatii de urgenta precum ~i celelalte 
prevederi legale in materia protectiei civile ~i a incendiilor; 

- A vand in vedere ca dezbaterea proiectului de hotarare in ;;edinta consiliului local este 
utila ~i oportunli ;;i ca proiectul de hotarare a fost intocmit cu respectarea prevederilor legale 
din domeniu, in baza art.125 alin.(l) lit.a ~i b din Ordonanta de Urgenta a Guvemului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, comisia de specialitate, 

A VIZEAZA. FA VORABIL 

Proiectul de hotarare in forma initiata ~i propune spre dezbatere ~i aprobare consiliului local. 

PRE1>EDINTE 

M6di-K6ru or 




