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R O M Â N I A  
JUDEȚUL ARGEȘ 
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TEL.0248565537 FAX 0248565222 

 
CONSILIUL LOCAL al COMUNEI STALPENI 

 

 
 

 PROIECT de HOTĂRÂRE  nr. 32/15.04.2022 

 
privind restrangerea activitatii de la categoria II-a la categoria  V1 a Serviciului  Voluntar pentru 

Situaţii de Urgenţă din comuna  STALPENI  judeţul Argeș 

Consiliul Local Stalpeni intrunit in sedinta ordinara,azi,27.04.20222; 

Având în vedere: 

-  referatul de aprobare înaintat de  primarul  comunei Stalpeni domnul Serbanoiu Gabi cu privire 
la aprobarea restrangerii Serviciului  Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, de la categoria II-a la serviciul 
de tipul V1 

-Raportul de specialitate  înaintat de șef serviciu SVSU  domnul Dumitrescu Cristian  

- Luând în considerare  prevederile art.4 alin.(2), art.15 alin(4) şi art.25 litera a din Legea 
nr.481/2004 privind protecţia civilă, art.13 lit. d, art. 31 alin. 3, art. 32 şi art.33 din Legea nr. 307/2006 
privind apărarea împotriva incendiilor, art.7 litera a) şi b) din Hotărârea Guvernului nr.642/2005 privind 
aprobarea criteriilor de clasificare a unităţilor administrativ-teritoriale, a instituţiilor publice şi 
operatorilor economici din punct de vedere a protecţiei civile, în funcţie de tipurile de risc specifice, 
Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr.718/2005, pentru aprobarea criteriilor de performanţă 
privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă, modificat şi 
completat cu Ordinul nr.195/2007; art.1 alin. (1, 2 şi 4) din Ordonanţa Guvernului nr.88/2001 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor de urgenţă pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu 
modificările şi completările  prin Legea nr.363/2002 cu modificările ulterioare aduse de Ordonanţa nr 
25/2004, prevederile art. 32, alin. 4 din Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu 
modificările şi completările ulterioare, ale art. 14, lit. g din O.M.A.I. Nr.163/2007 pentru aprobarea 
Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, ale O.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, ale H.G. nr. 1579/2005 pentru aprobarea Statutului 
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personalului voluntar din serviciile de urgență voluntare, cu modificările şi completările ulterioare, ale 
Legii nr.481/2004 privind protecţia civilă, cu modificările şi completările ulterioare, 

 Cu respectarea prevederilor art. 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică locală; 

 În temeiul dispoziţiilor art.129 alin. 7 lit. h  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ;  

HOTĂRĂȘTE: 
 

 
Art.1. Se aprobă restrangerea activitatii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență  de la 
categoria II.a la , serviciu de categoria V.1,  în subordinea Consiliului Local al comunei Stalpeni,  
având ca sector de competență teritoriul administrativ- teritorial al comunei Stalpeni 
 
Art.2. Se aprobă Organigrama şi numărul de personal ale Serviciului public Voluntar pentru Situaţii 
de Urgenţă din comuna Stalpeni conform anexelor nr.1 şi 2, anexe care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre; 

 Art.3. Se aprobă încadrarea nominală  a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă  din 
comuna Stalpeni conform anexei nr. 3 anexă care  face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare Serviciului Voluntar pentru Situaţii de 
Urgenţă, conform anexei nr.4, anexă care  face parte integrantă din prezenta 

Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei Stalpeni 
d1.Serbanoiu Gabi și șeful servicului SVSU domnul Dumitrescu Cristian 
 
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică : 

- Instituţia Prefectului judeţului Argeș 
- Inspectoratul General Pentru Situații de Urgență Argeș 
- primarul comunei Stalpeni 
- SVSU Stalpeni 
- Se afişează la sediul  Primăriei 

 
 

                              INITIATOR                                                                                        AVIZAT, 
                               PRIMAR                                                                                     secretar  general 
                      Serbanoiu Gabi                                                                         Dinculescu  Marius Florinel 


