
  
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ARAD 
COMUNA ARCHIŞ 
CONSILIUL  LOCAL ARCHIŞ 
                                                               
                                                   
                                                             HOTĂRÂREA  nr.83 
                                                                    din  31.10.2019 

privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă de tip V1 la nivelul 
comunei Archiş 

 
         Consiliul Local al comunei Archiş , întrunit în şedinţă de lucru  ordinară în data de 31.10.2019, 
ora 900 , fiind prezenţi un număr de  8 consilieri locali din 10 consilieri în funcţie, totalul consilierilor 
consiliului local fiind de 11. 
 
            AVÂND ÎN VEDERE : 

 
      Proiectul de hotărâre inițiat de d-l  primar interimar Horhat Pavel - Nelu şi avizat favorabil de 
comisia de specialitate a Consiliului Local ; 
     Prevederile art.5, art.6, art.7, art.8, art.9, art.19 alin.(1) lit.a), art.21 alin.(1) din OMAI nr.75/2019 
Ordin pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea , încadrarea şi dotarea serviciilor 
voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă ; 
      Hotărârea Consiliului Local Archiş nr.19/2013 de reorganizare a SVSU Archiş ; 
      Prevederile art.13 lit.b) şi d) , art.32 alin.(3) şi art.33 din Legea nr.307/2006 , republicată, privind 
apărarea împotriva incendiilor ; 
      Prevederile art.6 alin.(1) şi art.10 alin.(1) lit.b) din Legea nr.481/2004 privind protecţia civilă; 
      Prevederile HG nr.1579/2005 privind statutul personalului voluntar din serviciile de urgenţă 
voluntare, cu modificările şi completările ulterioare ; 
      Prevederile OUG nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă , 
cu modificările şi completările ulterioare ; 
      Prevederile art.129 alin. (1), alin.(2) lit.d) şi alin.(7) lit.h) din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ,  

       Votul ,, pentru ” a 8 consilieri  
 
         În temeiul art.139 alin.(1)  din OUG  nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
                                                   
                                                                    HOTĂRĂȘTE: 
     Art.1. Se aprobă reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă de tip V1 la nivelul 
comunei Archiş .       
    Art.2.  Se aprobă Organigrama Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Archiş, 
conform Anexei nr.1 . 
     Art.3.  Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Serviciului Voluntar pentru Situaţii 
de Urgenţă Archiş, conform Anexei nr.2  
     Art.4.    Prezenta hotărâre se comunică:                                      

       - Instituţiei Prefectului – judeţul Arad . 
       - Primarului comunei Archiş 
       - Compartimentului SVSU. 
       -  Se afişează la panoul publicitar. 
       - Se anexează la dosarul special de şedinţă.          
                                                                                                             
                                                                                                          Contrasemnează pentru legalitate,                                                                                                             
             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                            SECRETAR 
       
                     DENUŢ ANDREI                                                    ANTA GHEORGHE - FLORIN 
                 


