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Hotirirea nr. 90 12017

privind aprobarea reorganizlrii Serviciului Voluntar pentru Situalii de Urgenli al comunei Lefcani,judelul Iaqi

CONSILIUL LOCAL AL COMUI{EI LETCANI,

legal constituit, intrunit la lucrdrile

gedinfei ordinare din data de 29 noiembrie 2017,

-

Avdnd in vedere:
nota de fundamentare qi proiectul de hotlrdre nr. 9276115.11.2017 cu privire la aprobare reorganizare Serviciu Voluntar
pentru Situalii de Urgen!6 al comunei Lefcani, proiect inifiat de primarul comunei, domnul Turcu Stelian, in temeiul
dispozifiilor art.45 alin.(6) din Legea nr.21512001 a administraliei publice locale, republicat6;
referatul nr. 9264 115.1I.2017 intocmit de d-nu1 Borg Petru, qef formalie SVSU, prin care propune aaprobarea reorganiz6rii
Serviciului Voluntar pentru Situalii de Urgenld al comunei Lelcani, judelul Iaqi, in conformitate cu prwederile Ordinului nr.
96t2016;
avizul favorabil al comisiei pentru activitatea in domeniui economic precum qi al comisiei de urbanism din cadrul consiliului
local Le{cani pentru proiectul de hotlrdre mai sus mentionat, aviz emis intemeiul prevederilor art.43 qi 54 alin.(4) din Legea
m. 215 1200 1 a administraliei publice locale, republicatd;
avizut' favorabil cu privire la legalitatea adoptdrii prezentei hotdr6ri al secretarului comunei Lelcani, Irimila Vali-C1audia,
prin contrasemnarea acesteia, in temeiul prevederilor art.47 coroborat cu art.117 lit.'a- din Legea nr.2l5l200l a
administratiei publice locale, republicat[
bugetul local al comunei pe anul 2017 aprobat prin HCL nr.30l20l1.
amendamentele aduse qi votul exprimat de consiliul local (15 voturi pentru) in qedinla ordinara din data de 29.1 1.2017
prevederile Legii 5212003 privind transparenla decizional6 in administra{ia public6 local6;

examinand prevederile

legale specifice in materie, respectiv: art.13, lit.,,d" 9i ,,e"Ei art.14 lit.,.b,,qi,,i,'di1
Legea nr.307i2006, privind apdrarea impotriva incendiilor, cu modific6rile qi completdrile ulterioare; prevederile art.6 lit.,,c"
din
O.M.A.I. m.1,6312001 pentru aprobarea Normelor Generale de ap6rare impotriva incendiilor; prevederile art.2 atin.(1) din
O.M.A.I. nr.9612016 pentru aprobarea Criteriilor de performanld privind constiiuirea, incadrarea qi dotarea serviciilor volunrare
Ei
a serviciilor private pentru situalii de urgen{6, cu modificdrile
Ei completdrile ulterioare; prevederile art.10 lit.,,b,'din Legea nr.
481.12004 privind proteclia civild; prevederile art.5 alin.(1) din OG nr.88/2008, aprobati prin Legea
nr.36317.A6.2002 privind
infiintarea, organizarea qi func{ionarea serviciilor publice comunitare pentru situalii de urgenfa;prwederile art.36 alin.(2)
lit.,,e",
-cu
,,k", ,,n" qi ,,q" din Legea nr. 2l5l20\l, republicatd, privind administralia publicd locali,
modific6rile qi compietdrile

ulterioare;

In temeiul art.45 alin.1 si art.ll5 alin.1 lit.b din Legea nr.21512001 privind administratia publica locala, republicati., cu
modifi cdrile qi completdrile ulterioare,

norAnAgrn:
Art.l. Se aprobd reorganizarea Serviciului Yoluntar pentru Situa{ii de Urgenti al comunei
Lefcani; in serviciu de categoria a I-a (C1), aflat in subordinea"Consiliului local al comunei Letcani.
judeiul lagi.

Art.2. Serviciul Voluntar pentru Situafii de Urgen!6 al Comunei Lefcani este condus de un qef
serviciu, specializat in domeniu.
Art.3. Serviciul Voluntar pentru Situafii de Urgen!6 al comunei Lefcani, jude{ul Iaqi, cuprinde un
numdr de 23 posturi , din care 3 posturi pentru personalul angajat;i 20 posturi pentru personalul voluntar,
conform Organigramei previzuti in Anexa nr.1 din prezenta hotdr6re.

Art.4. Se aprobi Regulamentut de organizare gi func(ionare a Serviciului Voluntar pentru
Situafii de Urgenli al comunei Letcani, prevdzut in ariexa nr.1 din prezenta hotdrAre.
Art.S. Componenla nominali a membrilor Serviciului Voluntar pentru Situalii de Urgenfl al
Comunei Lelcani, judeful Iaqi ;i dotarea forma{iei de intervenfie in situafii de urgenJ6, se va face prin
I{otdr6re a Consiliului Local, aqa cum este previzut in Anexa 2 din'prezenta hotdrire.
Art.6. Prezenta hotdr6re va fi transmisd Inspectoratului pentru Situa{ii de Urgen[6,,Mihail Grigorie
Sturdza" Ia;i, in vederea avizdrii Regulamentului de Organizare qi Funcfionare al Serviciului Voluntar
pentru Situafii de Urgenfd al comunei Lefcani.
Art.1 Primarul comunei Lefcani ;i ;eful Serviciului pentru Situa{ii de Urgenfd al comunei Le}cani,
vor aduce 1a indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.8" Secretarul comunei va comunica o copie a prezentei hotarari primarului, gefului Serviciului
pentru Situafii de Urgen!6 al comunei Lefcani" Inspectoratului pentru Situalii de Urgenfi ,,Mihail Grigorie
Sturdza" Iaqi si Instituliei Prefectului Judetului Iasi.
O copie a prezentei hotdrAri va
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Cup.l. DISPOZITII GENERALE

f.

Criterii generale

Art.lserviciul voluntar pentru situalii de urgenld de categoria C I este infiinlat inbaza
Hot5rdrii Consiliului Local nr. 81 din 21.11.2005 fiind o structur[ specializatd, cu o dotare
specificd, destinat sd execute activitdli de prevenire, monitorizarc gi gestionare a situaliilor de
urgenld in sectorul de competen{d ce reprezintd teritoriul unitdlii administrativ-teritoriale al
Comunei [rfcani, judeful laqi, stabilit cu acordul Inspectoratului pentru situatii de urgentd ,,Mihail
Grigore Sturdza" al judelului Iaqi.

Art.Z Funcfia de qef serviciu voluntar pentru situafii de..urgen{i

se stabileqte qi se
prin hotirdre a consiliului local in mod obiigatoriu, cu personal 4ngajat, profesionist in
domeniu conform art.14 alin.(l) lit.,,a" din Ordinul Ministerului Administrafiei qi Internelor
m.9612076, pentru aprobarea Criteriilor de performanld privind constituirea; incadrarea $i dotarea
incadreazd,

serviciilor

vo

luntare, cu modificErile ulterioare.

Art.3 Serviciul voluntar pentru situalii de urgenld

se constituie qi funclioneazd,in scopul
asigurdrii riscurilor potenfiale din sectorul de competen!6, atat din punct de vedere preventiv pentru
gospoddriile individuale ale populaliei, institufiile publice qi agenlii economici, c6t qi din punct de
vedere operafional. Activitatea serviciului se desftqoard in domeniul apdrlrii vielii, bunurilor
;i
mediului, impotriva incendiilor qi dezastrelor, precum gi realizarea m6surilor de proteclie civild,
conform O.M.A.I nr. 961201,5, pentru aprobarea Criteriilor de performanfl privind constituirea,
incadrarea qi dotarea serviciilor voluntare, cu modificErile ulterioare.

Att.4

Constituirea qi dimensionarea structurii Serviciului Voluntar pentru Situalii de Urgen{d
criterii:
a) tipurile de risc identificate in sectorul de competenti;
b) clasificarea localit[1ilor din punct de vedere al riscului;
c) numdrul de locuitori din sectorul de competentl;
d) cdile de comunicatii rutiere gi gradul de practicabilitate a acestora;
e) sursele de alimentare cu apd pentru stingerea incendiilor;
0 suprafala sectorului de competent6;
g) mdsurilor stabilite in Planul de analizd si acoperire a riscurilor, Planul de intervenlie (de
rdspuns) in funclie de riscurile identificate tn sectorul de competenld, planul de cooperare,
Planul de evacuare in caz de urgenfd;
infiinlarea, extinderea sau restr6ngerea activitSlii, precum gi desfiinfarea Serviciului voluntar
pentru situa{ii de urgentd se face numai cu avizul Inspectoratului pentru situa(ii de urgenld
,,Mihail
Grigore Sturdza" al judelului Iagi.
se face pe baza urmdtoarelor

Cap. 2 ORGANIZAREA $I

Art. 5 Conducerea

-

ATRIBUTIILE SERVICIULUI VOLUNTAR

$i structura ofganizatorici
conducetea Serviciului voluntar pentru situalii de urgenld infiin{atlorgarizatin
subordinea consiliului local Lelcani, este exercitatl de cdtre qeful serviciului,
profesionist in domeniu qi are in structurd:
a) Compartiment/specialiqti pentru prevenire (inspectori de specialitate in
domeniul apdrdrii imootriva

persoane cu atribufii in acest sens este stabilit lindndu-se cont de
urmitoarele: un specialist pentru 200 de gospoddrii in mediul rural.
Echipele specializate sunt organizate astfel:
. 4 echipe specializate pe tipuri de riscuri identificate in sectorul de
competen!6;

Compartimentul de prevenire executd controale de prevenire la gospoddriile
individuale, instituliile publice qi agenfii economici din comundc qi are in structurd
qeful compartimentului de prevenire qi un numdr de 20 persoane, stabilit in funclie
de numdrul de locuinle (gospoddrii);
Forma{ii de interven}ie - structuri specializate - care au in compunere echipaje/grupe
de intervenlie specializate, organizate in raport cu categoriile qi tipurile de
autospeciale qi utilaje folosite precum qi echipe specializate in functie de tipurile de
riscuri identificate in sectorul de competen!6, denumite,in continuare formalii de
intervenfie:
Fiecare echipd de intervenfie, salvare
voluntari

-

;i

prim-ajutor va avea

in componenld

5

B. Organizarea
conform A nexei nr. I "Organigrama Serviciul voluntar pentru situalii de urgenld"

Art. 6 Atribu{iile serviciului voluntar pentru situa{ii de urgen(I

A. ATRIBUTII

GENERALE ALE SERVICIULUI

a) Desftgoard activitAfl de informare gi instnrire privind cunoagterea gi respectarea regulilor pi
mdsurilor de apdrare impotriva incendiilor qi de protectie civiti;
b)Atenlioneazd, cetd[enii asupra unor mdsuri preventive in sezoanele de primdvarl qi toamn6 in
perioadele caniculare, sau cdnd se ?nregistreazE secetd prelungitd;
c) Supravegheazd, unele activit6ti cu public numeros de natur6 religioasd, cultural sportivd sau
distractivd, s6rb6tori tradilionale gi altele;
d) Intervine in cazul producerii unor situafii de urgenlI la unitSlile din subordinea prim6riei, la
unitAlile de interes local, la locuinle, anexele acestora, pdduri, plantafii si culturi agricole;
e) Executd acliuni pentru salvarea, acordarea primului ajutor qi protecfia persoanelor
;i a bunurilor
periclitate in incendii.

CAP.3

ATRIBUTIILE PERSONALULUI DI]V STRUCTT]RA SERVICIULIlI
VOLUNTAR

Art.7. ATRIBUTIILE $EFULUI DE SERVICIU
Este personal angajat al consiliului local, profesionist in domeniu, rlspunde de pregitirea, de
capacitatea de intervenfie, disciplina qi de intreaga activitate a serviciului.
- Organizeazd,
de control asupra respectdrii'normelor pentru prevenirea
' situafiilor de urgen!6activitatea
qi prezintd periodic concluziile in faiir primarului;
- planificd qi conduce personal preg6tirea qi evaluarea personalului serviciului voluntar;
- conduce qi coordoneazd nemijlocit activitatea de pregdtire gi desfr$urarea exercitiilor

practice gi teoretice;
- conduce qi coordon eazd, activitatea fonnatiilor de interventie in toate situafiile intAlnite pe
timpul interventiilor;
- se preocupl pentru participarea personalului serviciului voluntar la cursurile de atestare;

- asigur6 mobilizarea membrilor serviciului voluntar pentru participarea la intervenlii, precum
gi la exerciliile de preg6tire;
- rdspunde de menlinerea stlrii de inzestrare cu tehnicd gi materiale de bund calitate ;
- face propuneri pentru schimbarea sau completarea efectivelor serviciului;
- efectueazl instructajul lunar privind Normele de Tehnica Securitdlii Muncii cu toli membrii
serviciului, consemndnd aceasta in hgele individuale;
ATt.8. ATRIBUTIILE SPECIALISTULUI PENTRU PREVENIRE
(cadru tehnic cu atribufii in domeniul aplrlrii impotriva incendiilor)

-

conduce qi coordo neazdactivitatea speciaiiqtilor de prevenire;
desftgoaid activitili de control privind respectarea normelor de prevenire ;i stingere a
incendiilor la unitdlile din subordinea consiliului local (qcoli, grddinile, camine culturale,
dispensare, etc) qi la gospodlriile cet[fenilor;
- des{dEoard activitdfi de control asupra respectdrii normelor de prevenire gi stingere a
incendiilor la operatorii economici cu care s-au incheiat contracte; '
- executd instruirea periodicd, pe linia situafiilor de urgenfd, a personalului din cadrul
operatorilor economici cu care s-au incheiat contracte;
- in cooperare cu organele abilitate verificd la fala locului solicifdrile cetdlenilor cu
privire la incdlcErile legislaliei in vigoare ;i ia mdsuri pentru inldturarea neregulilor
constatate.

ATt.9. ATRIBUTIILE SPECIALISTULUI PENTRU PREVENIRE

- Rdspunde de organizarea qi desfXgurarea tuturor activitatilor de apirare impotriva
incendiilor qi situafiilor de urgen!6, potrivit prevederilor legii, regulamentelor, lnstrucliunilor gi
ordinelor in vigoare;
- Elaboreazd qi aduce la indeplinire planurile privind activitSlile de aplrare anuale qi lunare,
de preg6tire a formaliilor de intervenlie, a salariafilor qi populaliei;
- Conduce, lunar instructajele qi qedinlele de pregdtire organizate qi
tine evidenta particip5rii

la pregdtire;

- intocmeqte documentalii qi situafii pe linia apdrdrii impotriva incendiilor qi in domeniul
protecfiei civile:
- Rdspunde de asigurarea m[surilor de protectie a popula]iei, bunurilor materiale, valorilor
culturale qi mediului inconjurdtor, in domeniul situaliilor de urgenj6;
- Prezint[ informdri cu privire la realizarea mdsurilor pe linia aplrdrii impotriva incendiilor, a
preg5tirii qi alte probleme specifice;
ATt.1O ATRIBUTIILE $EFULUI FORMATIBI DE INTERVENTIE
' organizeazd, activitatea de intervenfie a echipei pe care o conduce;
' UrmSreqte prezenfa permanentl in sectorul de competenfd a unui numdr minim de
voluntari pentru asigurarea intervenliei in caz de urgen![ publicd;
- conduce activitatea formatiei de interventie in toate situaliiie pe timpul interven{iei;
' informeazd,imediat qeful serviciului voluntar in legdturd cu situafiile deosebite ;onstatate;
- urmdreqte impreund cu cetlfenii asigurarea permanentd"in localitate a cdilor de acces
pentru situalii de urgenfd publicd.
Cup. 4 COORDOI\\AREA CONTROLUL

$I \NDRIIMAREA
SERVICIULAI VOLUI{TAR

Art. 11 Relafii de coordonare
- activitatea serviciului voluntar pentru situafii de urgen!6 este coordonatd de primar in
conformitate cu art.14, lit.,,c" din Legea nr. 30712005 privind apdrarea impotriva incendiilor;

- primarul stabileqte mdsurile necesare acorddrii asistenfei pentru prevenirea situaliilor de
urgenfd la gospoddriile populaliei, instituliile publice qi agen{ii economici din comun6, asigurd
pregdtirea profesionalf,, antrenarea ;i perfeclionarea personalului din Serviciul Voluntar pentru Situa{ii
de Urgen!6, precum qi elaborarea si reactualizareaplanurilor de rdspuns;

- periodic se va analiza in qedinfa consiliului local, activitatea serviciului voluntar gi se vor
stabili mdsuri privind imbunltdfirea capacitdlii de rispuns in situalii de urgen!6

Art.12 Rela(ii

de control
- Controleaz[ respectarea legalitdlii in dorneniul apdrdrii impotriva incendiilor de cdtre
instituliile publice, operatorii economici qi cetdlenii de.pe razaunitdlii administrativ-teritoriale;
- Controleazi respectarea criteriilor de performant6, stabilite in condiliile legii, in organizarea
qi dotarea serviciilorvoluntare pentru situa{ii de urgentd drnzona de competen{5, precum gi activitatea
acestora;

Art.

13 Rela{ii de cooperare
- Colabore azd" cu celelalte compartimente

din primdiie, cu consiliul local qi instituliile din

unitatea administrativ-teritoriald pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu;
- Coopereazd" cu alte structuri abilitate pentru salvarea oamenilor, protectia bunurilor materiale
si valorilor din patrimoniul cultural, acordare de sprijin pentru supravieJuire;
- Particip6 cu formalii de interventielsoiicitd sprijinul altor forfe stabilite qi aprobate pentru/la
intervenlii in zonalin afara sectorului de competen{d.

Art,l4 Rela{ii

de

indrumare

- Indrum6 organizarea qi desftqurarea tuturor activitdlilor in domeniul situaliilor de urgenti qi
dezastrelor potrivit prevederilor legii, regulamentelor, instruc{iunilor qi ordinelor in vigoare la
instituliile publice qi agen{ii economici clasifica}i din sectorul de competen}i.
-

indrumd structurile subordonate;

Cap. 5 GESTIONAREA

PATRIMOI{IULUI SERVICIUL(il VOLUNTAR

Art.15 Modul de dotare, finanfare, eviden{r

qi control al patrimoniului
echipele specializate de intervenlie vor avea in dotare rnijloace iniliale, aparaturl,
echipament de protecfie, mijloace de transmisiuni, accesorii, substanfe qi alte materiale
specifice, conform normelor de inzestrare elaborate de Inspectoratul pentru Situalii de
Urgenld;
consiliul local va prevedea in proiectul bugetului propriu resursele necesare in vederea
organizdril inzestrlrii, funcliondrii qi indeplinirii atribuliilor legale de cdtre Serviciul Voluntar
pentru Situafii de urgenfd qi va exercita controlul folosirii acestuia conform arl.l3,lit.,,f" din
Legea rc. 30712006 privind apdrarea impotriva incendiilor, cu modificdrile qi complet6rile
ulterioare;
finanlarea cheltuielilor curente qi de capital aferente activitdtii Serviciului Voluntar
pentru Situalii de Urgenld se asigurd din bugetul local in conformitate cu art.13, lit.,,g" din
Legea m.30712006;
resursele bugetare prevdzute mai sus se completeazd, cu venituri extrabugetare, donalii,
sponsorizlri qi alte surse potrivi art.71din Legea nr. 48112004, republicatd, prlvind proteclia
civil6;
evidenla dotlrii serviciului se va line pebazatabelului cu materiale qi tehnici existente;
dotarea serviciului se asigurd de citre consiliul local;
mijloacele de intervenfie. ce pot fi folosite sunt: stingdtoare de diferite tipuri qi
capacitdli, materiale din posturile fixe de incendiu, lopefi, cazmale, mdturi, gdlefi, accesoriile
din dotarea hidranfilor subterani dup1,caz; alte miiloace de intervenfie funclie de specializarca
echipelor de intervenfie;
mijloacele de intervenlie se amplaseazd,lagospodlriile voluntarilor in aga fel inc6t sd se
asigure intervenlia operativi in caz de urgen{6 publicd sau in alte locuri accesibile:

-

-

in fiecare localitate se va institui un sistem de anun{are a personalului voluntar Ei de
in caz de situalii de urgenld - clopot, sirend, sonerie, voce, telefon dupd

alarnrare a cetdlenilor

cM.
CUP.6

PREG4TIREA PERSONALULUI SERVICIULUI VOLUT{TAR

Art. 16 Pregitirea personalului.

-

Personalul voluntar va participa la cursuri de pregdtire qi atestare efectuate de
Inspectoratui Judefean pentru Situafii de Urgenfd;
Personalul voluntar trebuie sd corespund[ cerinfelor de pregitte ftzicd qi psihicd qi sd
aib6'aptitudinile necesare ?n vederea indeplinirii atribufiilor;
Pregdtirea de specialitate a personalului se face inbaza planului de pregdtire anuald qi
lunard intocmit pe teme qi exercifii;
Planul de pregitire cuprinde atdtteme de preveniie qi stingere cdt qi teme de protec{ie
civilE in funclie de riscul existent in sectorul de competenlI' qi activitatea echipelor
specializate;
La incadrare Ei anual personalul serviciului voluntar este Supus controlului medical, in
condiliile legii.

Cap.

7

DISPOZITII FINALE

Art.l1 Completare qi modificarea prezentului regulament se face de cEtre consiliului local al
comunei Lefcani, la propunerea qefului Serviciului Voluntar pentru Situalii de Urgenla.
Personalul angajat al Serviciului Voluntar pentru Situafii de Urgenf6. se incadreazd,in condiliile
de muncd similare personalului serviciilor de urgenfd profesioniste"
Personalul regulament se completeazd cu alte prevederi legale in vigoare cu privire la normele
PSI Ei protecfie civild.
Prezentul regulament se aplicd la toate acfiunile qi activitdfile efectuate de c[tre Serviciul
Voluntar pentru Situalii de urgenfd qi echipajele din satele aparfindtoare.
ANEXE:
Anexa nr. L - Organigrama serviciului de urgenf6 voluntar.

$eful Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgen{6,
Borq Petru
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Anexa nr.X

ORGANTGRAMA
SERVICIULUI VOLANTAR PEI{TRU SITUATII DE URGENTA AL COMT]NEI
LETCANI, IUDETUL IA$I

SEF SERVICru
(

profesionist tn domeniu )

COMPARTIMENT
PENTRU
PREVENIRE

FORMATIE DE
INTERVENTIE

Specialigti pentru

Echipa
specializata
pentru
interventie in
caz de incendiu

Echipe specializate

Echipe
specializate
in domeniul
transmisiunialarmare

Echipe
specializate
in domeniul
salvare si
prim ajutor

Echipe
specializat

ein
domeniul
evacudrii

