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HOTĂRÂRE NR. 25/18.02.2020
cu privire la aprobarea înființării Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență, de tip V3, al

orașului Sovata, județul Mureș

Consiliul Local al Oraşului Sovata întrunit în ședință ordinară,

Ținând  cont  de  Referatul  de  aprobare  al  Primarului  Oraşului  Sovata  înregistrată  cu
nr.15.628/19.11.2019, precum şi Raportul de specialitate al Compartimentului de resort înregistrată cu
nr.4666/14.02.2020;

Având în vedere:
- dispozițiile art.13 lit.d, e, f, g precum și art.32 alin.3 din Legea nr.307/2006 privind apărarea

împotriva incendiilor, republicată;
-  dispozițiile  art.14  lit.g  din O.M.A.I.  nr.163/2007 pentru aprobarea  Normelor  generale  de

apărare împotriva incendiilor;
 - Ordinul M.A.I. nr.75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea,

încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă;
- Legea nr.481/2004 privind protecția civilă, republicată;
Văzând avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.I;
În baza dispoziţiilor art.129 alin.2 lit.„e”, art.139 alin.1, alin.3 lit „d”, art.196 alin.1 lit.„a” din

O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ; 

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. – Se aprobă înființarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență, de tip V3, al
Orașului Sovata, județul Mureș.

Art.2. – Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare, organigrama, statul de funcții
și numărul de personal pentru Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență al orașului Sovata, județul
Mureș, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. – Se desemnează persoana cu atribuții de îndrumare, control și constatare a încălcării
legii  în domeniul  prevenirii  și  stingerii  incendiilor  al  UAT Oraș Sovata,  prin cumul de funcții,  în
persoana domnului Toma Traian, Consilier Superior din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Orașului Sovata.

Art.4. – Prezenta hotărâre se va comunica prin grija secretarului general:
-   Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş;
-   Primarului Oraşului Sovata;
-   Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență
-   Compartimentelor de resort;

                        -       Celor interesaţi şi va fi afişată pe site-ul Primăriei.

                                                                                                             Președinte de ședință,
                                                                                  Bartha József
    Contrasemnează Secretar General,
                     Bartha Eva

Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Orașului Sovata din data de 18 februarie 2020,

cu 15 voturi “pentru”.          
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