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     PROIECT DE HOTĂRÂRE 
număr: 13 din data: 22.09.2017 

Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Voluntar pentru Situații de 

Urgență al comunei Socodor (SVSU); 

 

Consiliul  Local al Comunei Socodor, Judeţul Arad ,CIF 3519330, ales în condiţiile  

stabilite de Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, 

pentru modificarea Legii  administrației  publice locale nr. 215/2001, precum și pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, reunit  

ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ  LA DATA DE 29 SEPTEMBRIE2017 

 

Având în vedere, 

- expunerea de motive a primarului Comunei Socodor, înregistrată cu nr.3141/22.09.2017; 

- raportul compartimentului de specialitate înregistrat la Primăria Comunei Socodor  sub 

nr.3142/22.09.2017 întocmit de domnul Boțoc Cătălin Adrian, inspector de specialitate - Șef SVSU  

în cadrul primăriei Socodor; 

- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate  ale Consiliului Local al Comunei 

Socodor; 

-prevederile Ordonanţei Guvernului nr.88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

serviciilor de urgenţă pentru situaţii de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare; 

-prevederile Ordinului nr. 96/22.06.2016, pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind 

structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă; 

-prevederile Legii nr.481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

-prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- prevederilor art.36 alin.2 lit.d) și alin.6 lit.a) pct.8 din Legea nr.215/2001 privind  Administraţia 

publică locală, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare;      

   

În temeiul art. 45 alin. (2) lit.a) și art.115 alin. (1) lit.b   din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1:  Se aprobă Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Voluntar pentru 

Situații de Urgență al comunei Socodor (SVSU) conform Anexei, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

Art.2: Un exemplar din prezenta hotărâre se comunică Inspectoratului pentru Situaţii de 

Urgenţă ”Vasile Goldiș”al județului Arad.  

 

Art.3:  Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei Socodor, prin 

Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă. 

   

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului Comunei Socodor , în termenul 

prevăzut de lege, primarului comunei Socodor, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ”Vasile 
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Goldiș”al județului Arad şi se  duce la cunoştinţă publică  prin afişare la sediul primăriei şi pe pagina 

de internet www.socodor.ro şi se comunică cu Instituţia prefectului-Judetul Arad, Serviciul Juridic şi 

Contencios Administrativ. 

  Iniţiatorul proiectului de hotărâre,     Avizat, 
                   Primar,                                                                          Secretar, 

          Jura Ioan Dimitrie                                                          Crişan Gheorghe                                     
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CABINET PRIMAR 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Voluntar pentru Situații 

de Urgență al comunei Socodor (SVSU) 

 
Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă SOCODOR, denumit în continuare 

serviciu, se constituie, potrivit legii în comuna SOCODOR, în subordinea consiliului local 

şi făcând parte din structura organizatorică a acestuia. Activitatea serviciului este 

coordonată de către primar. Sediul serviciului este dispus în SOCODOR nr. 1. 

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr.88/2001 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea serviciilor de urgenţă pentru situaţii de urgenţă, cu 

modificările şi completările ulterioare, prevederile Ordinului nr. 96/22.06.2016, pentru 

aprobarea Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor 

voluntare pentru situaţii de urgenţă, prevederile Legii nr.481/2004 privind protecţia civilă, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare și prevederile Legii nr. 307/2006 

privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare, rog 

consiliul local să aprobe  

proiectul de hotărâre inițiat, prin care se  propune aprobarea Regulamentului de 

Organizare și Funcționare al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei 

Socodor (SVSU). 

 

 

PRIMAR 

                                                      JURA IOAN DIMITRIE 
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Referat de specialitate 
Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Voluntar pentru Situații 

de Urgență al comunei Socodor (SVSU) 

 

Subsemnatul Crișan Gheorghe, angajat al primăriei comunei Socodor, având  

funcția de secretar și Boțoc Cătălin Adrian șef SVSU, prin prezenta rog Consiliul Local 

Socodor, să aprobe proiectul  de hotărâre privind Regulamentului de Organizare și 

Funcționare al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Socodor 

(SVSU).  

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr.88/2001 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea serviciilor de urgenţă pentru situaţii de urgenţă, cu 

modificările şi completările ulterioare, prevederile Ordinului nr. 96/22.06.2016, pentru 

aprobarea Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor 

voluntare pentru situaţii de urgenţă, prevederile Legii nr.481/2004 privind protecţia civilă, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare și prevederile Legii nr. 307/2006 

privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare, rog 

consiliul local să aprobe  

proiectul de hotărâre inițiat, prin care se  propune aprobarea Regulamentului de 

Organizare și Funcționare al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei 

Socodor (SVSU). 

Ţinând cont de dispoziţiile Legii nr. 215/2005 privind administraţia publică locală, 

republicată,cu modificările şi completările ulter ioare; 

Având în vedere cele arătate mai sus propunem adoptarea de către Consiliul 

Local al comunei Socodor a unei hotărâri privind aprobarea  Regulamentului de 

Organizare și Funcționare al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei 

Socodor (SVSU), conform proiectului de hotărâre iniţiat de primarul comunei Socodor în 

acest sens. 

 

 

 

                SECRETAR,              ȘEF SVSU 
        CRIȘAN GHEORGHE                           BOȚOC CĂTĂLIN ADRIAN 

 


