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privind aprobarea Regulamentului de organizare qi funcfionare al Serviciului Voluntar
pentru Situafii de Urgenfi al Comunei BArsa

Consiliul local ai comunei BArsa intrunit in qedinp ordinard in data de 31.08.2021,
AvAnd in vedere:
- circularele Inspectoratului pentru Situafii de Urgenta "Vasile Goldiq" al judelului Arad

nr.l.111.513/ 05.12.2019 qi nr.1.111.635/10.12.2019 privind punerea in aplicare a Ordinului 7512019
privind infiinlarea gi avizarea SVSU potrivit noilor criterii de performanll solicitate;

- raportul de spec ialitate nt . 2098127 .08 .2021 al sef SVSU BARSA cu privire la necesitatea aprobdrii
Regulamentului de organizare gi funclionare a Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenli al
Comunei BArsa, in conformitate cu prevederile Ordinului MAI nr.75l2019 pentru aprobarea Criteriilor de
performanli privind structura organizatoricd qi dotarea serviciilor voluntare pentru situalii de urgenli;

- referatul de aprobare elaborat de primarului comunei, in calitatea sa de iniliator, inregistrat sub nr.
2097127.08.2021 privind proiectul de hotdrdre privind aprobarea Regulamentului de organizare qi

fi.rncJionare a Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenp al comunei BArsa;
- avizul comisiilor de specialitate pentru proiectul de hotarare initiat de primar;
- prevederile art.5 gi art.6 din Ordonanta Guvemului nr.88/2001, aprobati prin Legea nr.36312002,

cu modificdrile gi completErile ulterioare, privind infiin{area, organizarea qi functionarea serviciilor
publice comunitare pentru situafii de urgenfa ;

- prevederile art.l alin.(l) qi axt.3 din Ordinului MAI nt.l 512019, cu modifictrrile gi completlrile
ulterioare privind aprobarea Criteriilor de performanti privind constituirea, incadrarea qi dotarea
serviciilor voluntare qi a serviciilor private pentru situalii de urgenli;

- prevederile Hotir"arii Consiliului local al comunei Birsa nr.1/09.01.2006 privind organizarea
Serviciului voluntar pentrb situalii de urgen!6 al comunei BArsa;

- prevederile art.129 ahn.(7),lit.h,alin.(14) din Codul Administrativ, aprobat prin OUG
rc.5712019;

- votul unanim al celor l0 consilieri prezbnfi;
ln temeiul art.139 alin.1 9i cele ate art.196 alinll lit.a) din Codul Administrativ, aprobat prin OUG

nt.57/2019,
HOTARi$TE:

Art,l.-Se aprobi Regulamentul de organizare 9i functionare al Serviciului Voluntar pentru
Situafii de Urgen{tr al Comunei Birsa, conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotirAre.

Art.2.-Regulamentul de organizare qi functionare al Serviciului Voluntar pentru Situalii de
Urgen{E al comunei Barsa aprobat prin Hot?ir&ea Consiliului local rc.17/20.02.2020, se abrogE de la data
punerii in aplicare a prezentei hotirdri.

ArL3.-Prezenta hotlrAre se pune in aplicare de cdtre Primar gi gef SVSU BArsa care o va comunica
Inspectoratului pentru Situajii de Urgenta "V49i$g[!i9" al Judetului Arad, in completarea documentatiei
necesare oblinerii avizului de infi inlare alf(SHdff{XlUntar.

Art.4.- Prczentahotdr6re se cornunica de secretarut general al comunei cu Institulia Pref-ectului -,:
Judelul Arad.
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