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Judetul  CARAS  SEVERIN 

Comuna  EFTIMIE  MURGU 

      - Consiliul   Local – 

HOTĂRÂRE 

 privind înființarea, organigrama și numărul de personal al Serviciului Voluntar 

pentru Situații de Urgență de tip V1 prin reorganizare a serviciului de categoria I-a 

al comunei Eftimie Murgu, județul Caras Severin  

 

Consiliul local al comunei Eftimie Murgu, județul Caras Severin întrunit in sedință 

ordinară din data de 30.07. 2021, 

Vazand: - raportul Compartimentului situatii de urgenta nr.  47/2/23.07.2021;  

- adresa Inspectoratului pentru Situații de Urgență „SEMENIC ” al Județului Caras 

Severin nr. 1817562/30.12.2019; 

 - Raportul comisiilor de specialitate ale consiliului local;_  

Având în vedere prevederile: - art. 10, lit. „b” din Legea nr. 481/08.11.2004 privind 

protecţia civilă, republicată;  

- art. 13, litera “d” din Legea nr. 307 din 12 iulie 2006, privind apărarea împotriva 

incendiilor, republicată;  

- art. 6, lit. “c” din O.M.A.I. Nr.163/28.02.2007 pentru aprobarea Normelor Generale de 

apărare împotriva incendiilor;  

- art. 1 alin. 1 - 2, art. 19 -21 din Ordinul nr. 75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de 

performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor 

private pentru situații de urgență; 

 - Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă;  

- Art. 7 alin. 2 Cod civil; 

 In temeiul art. 129 alin. 7 lit. h), art. 139 alin. 1 și art. 196 alin. 1 lit. a) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ș T E  : 

        Art. 1. Se înființează Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență, de tipul V1, în 

subordinea Consiliului local al comunei Eftimie Murgu, județul Caras Severin  Serviciul 

Voluntar pentru Situații de Urgență se încadrează cu un număr de 16 persoane, din care 2 

angajati pe funcțiile specifice serviciului voluntar și 14 voluntari conform anexei nr. 1  

Organigrama și numărul de personal ale serviciului voluntar pentru situații de urgență la 

prezenta Hotărâre.  

        Art. 2. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului voluntar 

pentru situații de urgență prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta Hotărâre.  

        Art. 3 Prezenta se comunică Instituției Prefectului – Județul Caras Severin, 

primarului comunei Eftimie Murgu, Compartimentului situatii de urgenta și va fi afișată 

pe site-ul instituției. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,                          Contrasemnează pentru legalitate, 

    MARIUS SORIN DUMȘE                                    Secretar general al comunei,   

                                                                                            LIVIU  IMBRESCU 

 


