
 

 

 
 
 
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 25/2019 
privind constituirea  Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al 

municipiului Târgu Secuiesc 
 
 

Consiliul Local al municipiului Târgu Secuiesc, județul Covasna 
Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Târgu Secuiesc, înregistrată 

sub nr. 19377 din 22.10.2018 și raportul Compartimentului situaţii de urgenţă, înregistrat sub  nr. 
19378 din 22.10.2018; 

Luând în considerare prevederile art.13 lit. d, art. 31 alin,(3), art.32 alin. (3) și (4)  din Legea 
nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;  

Având în vedere art.2 din Ordinul nr.96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă 
privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii 
de urgenţă şi art.3 alin.(1) lit.a) din anexa la Ordinul nr. 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de 
performanţă, privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de 
urgenţă; 

În temeiul art 36 alin.(2) lit.d coroborat cu art.36. alin.(6) lit. a, pct.8, art.45 alin.(1) şi 
art.115 alin.(1) lit.b din  Legea administraţiei publice locale  nr.215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. - Se aprobă constituirea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de urgenţă al 

municipiului Târgu Secuiesc categoria C1, conform organigramei și statului de funcții, anexa nr.1 
care face parte integrantă la prezenta hotărâre. 

Art. 2. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionarea a Serviciului Voluntar 
pentru Situaţii de Urgenţă al municipiului  Târgu Secuiesc conform anexei 2 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. -  Nominalizarea personalului din cadrul serviciului voluntar pentru situaţii de 
urgenţă se va face prin dispoziţia primarului cu respectarea prevederilor H.G. 1579/2005 pentru 
aprobarea Statutului personalului din serviciile de urgenţă voluntare, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Art. 4. - Primarul municipiului Târgu Secuiesc, prin aparatul de specialitate, va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.   
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