
 

 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL  GIURGIU 

CONSILIUL  LOCAL  BUTURUGENI 

 

HOTĂRÂRE 

 

cu privire la reorganizarea Serviciului Voluntar pentru   

Situații de urgență din comuna  Buturugeni 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BUTURUGENI 

 

 Având în vedere : 

            - Referatul Primarului. sub nr.584/05.02. 2020, 

a primarului comunei Buturugeni, judeţul Giurgiu. 

- Raportul înreg. sub nr.592/05.02.2020, al compartimentului de specialitate. 

- Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate. 

- În conformitate cu prevederile:  

- art. 10,  lit. b din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare; 

- art. 13 lit. b și d, art. 30 alin. 3 și art. 33  din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor, republicată; 

- art. 1 alin. 1 și alin. 4 din Ordonanța Guvernului României nr. 88/2001, privind infiintarea, 

organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta, cu 

modificarile si completarile ulterioare;  

- Hotărârii Guvernului României nr. 1579/2005 privind aprobarea Statutului personalului 

voluntar din serviciile voluntare de urgență; 

- art. 14, lit. g, din OMAI  nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare 

împotriva incendiilor; 

- Ordinului Ministrului Administrației și Internelor nr. 75/2019 pentru  aprobarea 

Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea  și dotarea serviciilor voluntare 

și a serviciilor private pentru situații de urgență;  

- În temeiul  art. 129, alin. 2, lit. d, alin. 7, lit. h, art. 139  alin. 1 şi art. 196, alin. 1, lit. a din 

Ordonanța de Urgență  nr. 57/2019 a Guvernului României, privind Codul administrativ; 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

           Art. 1 –  Se aprobă Reorganizarea serviciului voluntar pentru situatii de urgenta al comunei 

Buturugeni, serviciu de Categoria I-a in serviciu tip V1, cu organigrama conform anexa nr.1, care 

face parte integranta din prezenta hotarare. 



           Art. 2 –   Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Serviciului Voluntar pentru 

Situatii de Urgenta Buturugeni , serviciu de tip V1, prevazut in anexa nr. 2, care face parte 

integranta din prezenta hotarare. 

           Art. 2  –  Secretarul comunei Buturugeni va asigura aducerea la cunostinta publica a 

prevederilor prezentei hotarari si comunicarea acesteia, primarului, serviciilor de specialitate in 

vederea aducerii la indeplinire si Institutiei Prefectului, judetului Giurgiu.  
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