
ROMÂNIA
Judeţul Satu Mare
Consiliul local al comunei Căpleni

Proiect de Hotărâre Nr.40/2020.-
privind înființarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Căpleni

Consiliul local al comunei Căpleni, întrunit în şedinţa ordinară din data de _____2020.-

Având în vedere:
- referatul de aprobare nr. 40/16.12.2020  al primarului comunei Căpleni, prin care propune  înființarea 
Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Căpleni
- raportul de specialitate al compartimentului financiar-contabil, taxe și impozite locale, resurse umane și 
achiziții publice nr.23/16.12.2020
- avizul comisiei pentru  pentru buget-finanțe, patrimoniu, activităţi economico-financiare; amenajarea 
teritoriului şi urbanism; agricultură; protecţie mediu şi turism

Având la bază prevederile:
-  art. 13 lit.  ”d”, ale art.32 alin.(3)  precum și ale art.33 alin.(4)  din Legea nr. 307/2006 privind apărarea
împotriva incendiilor, republicată
- art. 10 lit. ”b” din Legea nr. 481/2004 privind Protecția Civila, republicată, cu modificările ulterioare, 
- art.19 alin.(1) lit.”a”, art.20  lit.”a” și art.21 alin.(1) din Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 75/2019
pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare
și a serviciilor private pentru situații de urgență.

În temeiul art. 110 alin.(1), art. 129 alin. (2) lit. ”b”, lit.”e” și alin.(3) lit. ”e” coroborat cu 
prevederile art. 139 alin.(3),  lit.”d”, art.196 alin.(1) ”a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.-1.-  Se înființează Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Căpleni ca serviciu tip V1 
cu organigrama serviciului cuprinsă în Anexa nr.1 și nominalizarea personalului pe funcții cuprinsă 
în Anexa nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.-2.- Se aprobă Regulamentul de organizare și  funcționare a Serviciului Voluntar pentru Situații de 
urgență al comunei Căpleni prevăzut în Anexa 3, din prezenta hotărâre.

Art.-3.- La data adoptării prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea Hotărârii Consiliului Local 
nr.30/24 noiembrie 2009.

Art.-4.- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei Căpleni.

Art.-5.-Prezenta hotărâre va fi comunicată  prin intermediul secretarului comunei Căpleni, în termenul 
prevăzut de lege, către: 

 Primarul comunei Căpleni,
 Instituţia Prefectului-judeţul Satu Mare,
 se aduce la cunoștință publică prin afișare pe site-ul Primăriei comunei Căpleni. 

Căpleni,  16 decembrie 2020.-

Iniţiator Avizat
   Megyeri Tamás-Róbert      Csizmar Erika

             Primarul comunei Căpleni    Secretar General



R O M Â N I A
JUDEŢUL SATU MARE
COMUNA CĂPLENI
PRIMARUL COMUNEI CĂPLENI
Nr.40/16.12.2020

REFERAT DE APROBARE
la Proiectul de Hotărâre Nr.40/2020

privind înființarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Căpleni

Prin Proiectul de hotărâre se propune înființarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al 
comunei Căpleni conform  Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 75/2019 pentru aprobarea Criteriilor 
de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private 
pentru situații de urgență.
În conformitate cu prevederile:
- art.19 alin.(1) lit.”a”, art.20  lit.”a” și art.21 alin.(1) din Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 75/2019
pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare
și a serviciilor private pentru situații de urgență:
”Art. 19. - (1) Serviciile voluntare se constituie în comune, orase si municipii, în 
subordinea consiliilor locale, pe urmatoarele tipuri:

   a) servicii tip V1 - la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale care au în 
evidenta un numar de cel mult 1.000 de gospodarii si/sau cladiri de locuit colective;
   Art. 20. - În functie de tipul lor, serviciile voluntare au urmatoarea compunere:
   a) servicii tip V1: sef serviciu, compartiment pentru prevenire si echipe 
specializate;
   Art. 21. - (1) Prin exceptie de la art. 19, în cazul unitatilor administrativ-
teritoriale amplasate la o distanta mai mica de 20 km fata de localitatea unde 
functioneaza subunitati din cadrul serviciilor profesioniste pentru situatii de 
urgenta, care au în dotare minimum doua autospeciale de stingere cu apa si spuma, 
indiferent de numarul de gospodarii si/sau cladiri de locuit colective avute în 
evidenta, consiliile locale au obligatia constituirii serviciului voluntar, minimum 
de tip V1.”   

- art. 10 lit. ”b” din Legea nr. 481/2004 privind Protecția Civila, republicată, cu modificările ulterioare:
 ”Art. 10. - Organizarea protectiei civile la nivelul unitatilor administrativ-
teritoriale, al institutiilor publice, al operatorilor economici si al organizatiilor
neguvernamentale se realizeaza in raport cu clasificarea acestora din punct de vedere
al protectiei civile si consta in:
  b) constituirea serviciilor pentru situatii de urgenta;”

- art. 13 lit.  ”d”, ale art.32 alin.(3)  precum și ale art.33 alin.(4)  din Legea nr. 307/2006 privind apărarea
împotriva incendiilor, republicată:
”Art.  13.  -  Consiliul  local  are  urmatoarele  obligatii  principale:
   d) infiinteaza, la propunerea primarului, cu avizul inspectoratului, serviciul
voluntar de urgenta si aproba regulamentul de organizare si functionare al acestuia;”

În conformitate cu prevederile  art.136 alin.(8) lit. ”a”  din Ordonanța de Urgență Nr. 57/2019, 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propun Consiliului Local al 
comunei Căpleni, județul Satu Mare, adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată.

    Megyeri Tamás-Róbert
 Primarul comunei Căpleni



Primăria comunei Căpleni
Nr.2583/16.12.2020

 Raport
la Proiectul de Hotărâre nr.40/2020

Privind înființarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență  al comunei Căpleni 

          Subsemnatul  Zahari Lorant Antal , șef Serviciu Voluntar pentru Situații de Urgență 
comunei Căpleni;
            În baza prevederilor  art. 13 lit. d, ale art.32 precum și ale art.33 din Legea nr. 307/2006 privind
apărarea împotriva incendiilor.

In baza art. 10 lit. b din Legea nr. 481/2004 privind Protecția Civila republicată, 
În baza prevederilor  Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 75/2019 din 27 iunie 2019 pentru

aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a
serviciilor private pentru situații de urgență.

În temeiul art. 129 alin. (1), lit. b și lit. E și art. 139 alin. (3) lit. d din Ordonanțata de Urgență nr.
59/2019 privind Codul Administrativ, 

           Propun înființarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Căpleni, ca serviciu
tip V1 , cu  organigrama serviciului cuprinsă în Anexa nr.1, nominalizarea personalului pe funcții cuprinsă
în  Anexa nr.2  și  aprobarea  Regulamentului  de organizare  și  funcționare a  Serviciului  Voluntar  pentru
Situații de Urgență prevăzut în Anexa 3.

                                    Cu respect,

Șef serviciu
Zahari Lorant Antal
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