
ANEXA NR. 1 LA HOTĂRĂREA NR. ___________ DIN _____________ 

 
 

O R G A N I G R A M A 
ȘI NUMĂRUL DE PERSONAL ALE 

SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENȚĂ DE TIPUL V1 

AL COMUNEI DOCHIA 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPARTIMENT PREVENIRE 
(2 funcții) 

 

ȘEF COMPARTIMENT PREVENIRE = 1 
SPECIALIȘTI PREVENIRE = 2 

FORMAȚIA DE INTERVENȚIE (1 funcții) 
 

ȘEF FORMAȚIE DE INTERVENȚIE = 1 

ECHIPĂ SPECIALIZATĂ PENTRU 
STINGERE INCENDII 

(4 funcții) 

 

ȘEF ECHIPĂ SPECIALIZATĂ = 1 

SERVANȚI POMPIERI = 3 

ECHIPĂ SPECIALIZATĂ ÎN DOMENIUL 
AVERTIZARE-ALARMARE-CĂUTARE-
DEBLOCARE-SALVARE-EVACUARE 

(3 funcții) 

 

ȘEF ECHIPĂ SPECIALIZATĂ = 1 

SERVANȚI POMPIERI = 2 

ȘEF SERVICIU VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ = 1 

(1 funcție) 



 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 

              PRIMĂRIA COMUNEI DOCHIA 

    Strada nr. 1 nr. 1223, tel/fax: 0233/291919; 0233/291920 

            Email: primărie@comunadochia.ro; web site:www.comunadochia.ro 
 

 

Nr. 6976 din 05 .11.2019 

     

 

REFERAT DE APROBARE  

la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 57 din 15.11.2005 

privind înființarea, organigrama și numărul de personal ale Serviciului Voluntar pentru 

Situații de Urgență al comunei Dochia, județul Neamț 

 

 Văzând Ordinul prefectului județului Neamț nr. 321 din 27.08.2019 pentru 

aprobarea „Calendarului pentru punerea în aplicare a prevederilor O.M.A.I. nr. 75 din 27 

iunie 2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și 

dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență”; 

Luând în considerare prevederile Ordonanţei Guvernului României nr. 88 din 30 

august 2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare 

pentru situaţii de urgenţă, modificată și completată, ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 

României nr. 21 din 15 aprilie 2004 (*actualizată*) privind Sistemul Naţional de Management 

al Situaţiilor de Urgenţă, ale Legii nr. 481 din 8 noiembrie 2004 republicată privind protecţia 

civilă, ale Legii nr. 307 din 12 iulie 2006 actualizată privind apărarea împotriva incendiilor, 

ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 75 din 27 iunie 2019 pentru aprobarea 

Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a 

serviciilor private pentru situaţii de urgenţă; 

Ținând cont de art. 136 alin. (8), lit. a) din OUG nr 57/2019 privind Codul administrativ , care 

stipulează; 

”ART. 136 

    Proiectele de hotărâri ale consiliului local 

    (8) Fiecare proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local este 

supus dezbaterii numai dacă este însoţit de: 

    a) referatul de aprobare, ca instrument de prezentare şi motivare, semnat de iniţiator;” 

 Se  propune spre dezbatere  în vederea aprobării de către Consiliul Local al comunei 

Dochia, proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 57 din 15.11.2005 

privind înființarea, organigrama și numărul de personal ale Serviciului Voluntar pentru 

Situații de Urgență al comunei Dochia, județul Neamț 

 

                                                                                                           Inițiator 

Primarul comunei Dochia 

              Păduraru Constantin 

mailto:primărie@comunadochia.ro


ROMANIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA DOCHIA 

SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

Nr. 6781 din 28.10.2019 

 

 

Raport de specialitate 

 
 

CATRE, 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA 

 

 

 
  Subsemnata Craescu Ana, angajat al comunei Dochia cu functia de Sef Serviciu 

Voluntar pentru Situatii de Urgenta, avand in vedere 

Ordinul Prefectului județului Neamț nr. 321 din 27.08.2019 pentru aprobarea 

„Calendarului pentru punerea în aplicare a prevederilor O.M.A.I. nr. 75 din 27 

iunie 2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, 

încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de 

urgență”,  solicit modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local Dochia nr. 57 

din 15.11.2005, privind infiintarea, organigrama si numarul de personal al Serviciului 

Voluntar pentru Situatii de Urgenta Dochia, in concordanta cu noile Criterii de 

performanta, in baza urmatoarelor prevederi legale: 

 

1. Serviciile Voluntare pentru Situații de urgenta, denumite in continuare 

SERVICII, se organizeaza si functioneaza in subordinea Consiliilor locale. 

(Art. 1, alin. (1) si (4)  din ORDONANŢA nr. 88 din 30 august 2001 (*actualizată*) privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de 

urgenţă; Art. 5, alin. (1), Art. 6, Art. 10, lit. c), Art. 21, alin. (3) si (4), si art 25, din   LEGEA 

Nr. 481 din 8 noiembrie 2004 *** Republicata privind protectia civila; Art.2, Art. 6, Art. 13, 

lit. b) si d), Art. 32, alin. (3), Art. 33, alin. 3 si (4),  din LEGEA nr. 307 din 12 iulie 2006 

(*republicată*) privind apărarea împotriva incendiilor; Art.1, alin. (1) si (2), din O.M.A.I.nr. 

75 din28 iunie 2019). 

 

2. Serviciul Voluntar pentru Situatii de urgenta al comunei Dochia este 

condus de un Sef Serviciu. 
(Art.13, lit. e) dinLEGEA nr. 307 din 12 iulie 2006 (*republicată*) privind apărarea 

împotriva incendiilor;Art. 8, lit. a), Art, 20, art. 22, alin. (3), ), din O.M.A.I.nr. 75 din28 iunie 

2019). 

 

3. Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Dochia este 

un serviciu de tip V1. 
(Art.19, Art. 20, lit. a) si  Art. 21din O.M.A.I.nr. 75 din28 iunie 2019). 



4.Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Dochia are 

urmatoarea alcatuire: 

a).Un,,Compartiment pentru prevenire’’,incadrat cu 3persoane, dintre 

care1sef compartiment, acesta fiind si specialist pentru institutiile publice si ag. 

economici  si 2 specialisti in prevenire  (cate 1 specialist la 500 gospodarii. 
(Art. 8, lit. b)si f) si art. 24, lit. a) si b)din O.M.A.I.nr. 75 din28 iunie 2019). 

b). Una ,,Formatie de interventie’’, alcatuita din 2 echipe specializate, 

conduse de un Sef Formatie de interventie, structurate astfel: 

b).1. Una,,Echipa specializata pentru stingerea incendiilor’’, incadrata 

cu 4 persoane dintre care 1 sef echipa specializata; 

b).2.Una,,Echipa specializata pentru avertizare – alarmare – cautare – 

deblocare – salvare – evacuare’’ , incadrata cu 3 persoane dintre care 1 sef 

echipa specializata. 
(Art.Art. 5, 27si 28, alin (2)din O.M.A.I.nr. 75 din28 iunie 2019). 

5. MembriiCompartimentului pentru prevenire pot indeplini si 

atributiile echipelor specializate. 
(Art.25din O.M.A.I.nr. 75 din28 iunie 2019). 

 

IN CONCLUZIE: 
 Propun  reorganizarea SVSU Dochia, ca serviciu de tip V1, ca urmare a 

modificarii legislatiei privind situațiile de urgentă si in mod special a intrării in 

vigoare a OMAI nr 75/2019  de aprobare a criteriilor de performanta privind 

constituirea, incadrarea si dotarea SVSU, dupa următoarea structura: 

A).-  1sef serviciu; 

B).-  1Compartiment pentru prevenire, compus din 3 persoane: 

C).-  1 ,,Formatie de interventie’’, alcatuita din 2 echipe specializate, 

conduse de un sef Formatie de interventie, structurate astfel: 

- 1echipa specializata pentru stingerea incendiilor, compusa din 4 pers; 

- 1echipa specializata pentru avertizare– alarmare– cautare–deblocare– 

salvare- evacuare, compusa din 3 persoane. 

TOTAL: SVSU Dochia: 1 sef serviciu angajat și 10 voluntari pe baza de 

contract de voluntariat. 

 

Data                                                                                          Sef SVSU 

28.10.2019                                                                               Craescu Ana 

 

 

 


