
 
 
 
 
 
             
                            PROIECT DE HOTĂRÂRE NR…………… 
                                       DIN………………………………… 
 
          Privind  modificarea categoriei de încadrare a Serviciului Voluntar pentru Situații de 
                                                                      Urgență Pecica 
 
         Consiliul Local al orașului Pecica, întrunit în ședința ordinară din data de …………                  
         Având în vedere: 
       -Inițiativa domnului primar, Antal Petru exprimată prin referatul de aprobare nr.30197  din  
         14.07.2020, 
      - Hotărârea Consiliului Local nr.140/24.11.2005 privind înfiinţarea Serviciului Voluntar pentru  
        Situaţii de Urgenţă a oraşului Pecica, aprobarea Regulamntului de Funcţionare şi a  
        Organigramei serviciului. 
       -Prevederile  Ordinului nr. 75 din 27 iunie 2019, precum art.17 alin.(1) și (2), art.20  și ale art.33  
        alin.(1),(2) și (4) – (6) din Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republuicată, 
      - Prevederile art. 15 alin.(1) – (3) )din Legea nr.481/2004 privind protecția civilă,republicată, cu 
        modificările ulterioare. 
       -Prevederile art.1 alin.(2) și (4) din Ordonanța Guvernului nr.88/2001 privind înființarea,  
        organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență, aprobată  
        cu modificări și complectări prin Legea nr.363/2002, cu modoficările și complectările ulterioare 
       -Prevederile art.11 lit.e și art. 28 din Regulamentul de organiyare și funcționare al  
         Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, aprobat prin Hotărârea Guvernului  
         nr.1490/2004, cu modificările și completările ulterioare.  
        - În temeiul art.33 alin (3) și (7) din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, 
         republicată, al art.15 alin (4) din Legea nr.481/2004 privind protecția civilă, republicată , cu  
         modificările ulterioare, și al art.7 alin.(5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.30/2007  
         privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări  
         prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare. 
       - In temeiul art. 136, alin.(1) și alin.(2) din O.U.G.nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ,                   
 
                                                                  HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. Se aprobă modificarea de încadrare a Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Pecica din 
categoria a II-a (C2) în Serviciu Voluntar pentru Situații de Urgență de tipV3. 
Art.2. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului voluntar pentru situații de 
urgență al orașului Pecica, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.3. Se aprobă Organigrama Serviciului voluntar pentru situații de urgență a orașului Pecica, conform 
anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.4. Sectorul de competență al S.V.S.U. va fi limita teritorial-administrativă a U.A.T. Oraș Pecica. 
Art.5. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul prin domnul Mocanu Lucian Ioan, 
șef Serviciul Voluntar pentru situații de urgență şi se comunică cu: 
            -Primarul orașului Pecica, Antal Petru, 
            -Instituţia Prefectului – judeţul arad – Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ –  
             Compartiment Juridic. 
            -Domnul Mocanu Lucian Ioan, șef Serviciul Voluntar pentru situații de urgență Pecica. 
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