
 
     HOTĂRÂREA nr. 76/2012 

privind completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului Voluntar pentru 
Situaţii de Urgenţă al comunei Dochia, aprobat prin 

 H.C.L.nr.16/21.03.2006 

 

         Consiliul Local Dochia, întrunit în şedinţă ordinară în data de 18 decembrie 2012, 
             Luând în discuţie proiectul de hotărâre, înaintat de primarul comunei Dochia, d-l 
Ciubotaru Iulian-Gheorghe privind completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Dochia, aprobat prin 
H.C.L.nr.16/21.03.2006, precum şi referatul nr.6166/20.11.2012 întocmit de şeful S.V.S.U. 
Dochia; 
           Având în vedere avizul favorabil acordat de Comisia juridică, disciplină, amenajarea 
teritoriului şi urbanism, precum şi comisia buget-finanţe din cadrul Consiliului Local al comunei 
Dochia,  

             În baza art.52 alin.(3) al Ordinului nr.1422/192/2012-pentru aprobarea Regulamentului 
privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice 
periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă şi 
poluări marine în zona costieră; art.5.2.1 lit.c) din H.G. nr.846/2010-pentru aprobarea Strategiei 
naţionale de management al riscului la inundaţii pe termen mediu şi lung; Legii nr.24/2000-
privind normele de tehnică legislativă în redactarea actelor normative, cu modificările şi 
completările ulterioare; Legii nr.52/2003-privind transparenta decizionala in administratia 
publica;  
                 În temeiul art.36 alin.(9), art. 45 alin.(2), art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
adoptă prezenta: 

HOTĂRÂRE: 
 

Art.1. Se completează Regulamentul de organizare şi funcţionare a Serviciului Voluntar pentru 
Situaţii de Urgenţă al comunei Dochia, aprobat prin H.C.L.nr.16/21.03.2006, după cum urmează: 
 

I. La art.21 alin.(2) de la cap.3 „Atribuţiile personalului din structura serviciului voluntar”, 
după litera j) se introduce litera k),  ce va avea următorul cuprins: 

k. . „îndeplineşte funcţia de agent de inundaţii la nivelul comunei Dochia” 
 
 Art.2 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului jud.Neamţ, instituţiilor şi 
autorităţilor interesate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei 
Dochia. 

Dochia,18 decembrie 2012 
                 Preşedinte de şedinţă,                                                                     Contrasemnează pentru legalitate, 
                     Stamate Vasile                                                                          Secretar-ACRISTINEI OVIDIU 

 

R O M Â N I A  

JUDEŢUL NEAMŢ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA 

 
 
 


