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 Având în vedere  referatul de aprobare nr.9226 din 13.11.2019 al primarului 
comunei Secuieni care propune modificarea și completarea HCL nr.30 din  29.11.2005 

privind înființarea, organigrama și numărul de personal ale Serviciului Voluntar pentru 
Situații de Urgență al comunei Secuieni, județul Neamț 
 Subsemnatul Chelariu Florin, angajat al comunei Secuieni cu functia se șef 
Serviciu Voluntar pentru Situații de Urgență, având 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 
și completarea Hotărârii Consiliului Local Secuieni nr. 30 din 29.11.2005, privind 
inființarea, organigrama și numărul de personal al Serviciului Voluntar pentru Situații de 
UrgențăSecuieni, în concordanță cu noile Criterii de performanță, în baza următoarelor 
prevederi legale: 
 

1. Serviciile Voluntare pentru Situații de urgență, denumite în continuare 
SERVICII, se constituie, organizeazăși funcționează în 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 din27 iunie 2019). 

 
2. Serviciul Voluntar pentru Situații de urgență al comunei Secuienieste condus 

de un Șef 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 din27 iunie 
2019). 

 
3. Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Secuienieste un 

serviciu de tip V1. 
(Art.19, Art. 20, lit. a) si  Art. 21din O.M.A.I.nr. 75 din27 iunie 2019). 
4.Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Secuieniare 

următoarea alcătuire: 



a).Un,,Compartiment pentru prevenire’’,încadrat cu 4persoane, dintre care1 
șef compartiment, acesta fiindși specialist pentru instituțiile publice și ag. economici  si 3 
specialiști în prevenire  (câte 1 specialist la 500 gospodării. 

(Art. 8, lit. b)si f) si art. 24, lit. a) si b)din O.M.A.I.nr. 75 din27 iunie 2019). 
b). Una ,,Formație de intervenție’’, alcătuită din 2 echipe specializate, conduse 

de un Șef  Formație de intervenție, structurate astfel: 
b).1. Una,,Echipăspecializată pentru stingerea incendiilor’’, încadrată cu 3 

persoane dintre care 1 șef echipă specializată; 
b).2.Una,,Echipă specializată pentru avertizare – alarmare – căutare – 

deblocare – salvare – evacuare’’ , încadrată cu 3 persoane dintre care 1 șef echipă 
specializată. 

(Art.Art. 5, 27si 28, alin (2)din O.M.A.I.nr. 75 din27 iunie 2019). 
5. MembriiCompartimentului pentru prevenire pot îndeplini și atribuțiile  

echipelor specializate. 
(Art.25din O.M.A.I.nr. 75 din27 iunie 2019). 
 
ÎN CONCLUZIE: 

 Propun  reorganizarea SVSU Secuieni, ca serviciu de tip V1, ca urmare a 
modificării legislației privind situațiile de urgență și în mod special a intrării în vigoare a 
OMAI nr. 75/2019  de aprobare a criteriilor de performanță privind constituirea, 
încadrarea și dotarea SVSU, după următoarea structură: 

A).-  1șef serviciu; 
B).- 1Compartiment pentru prevenire, compus din4 persoane: 
C).- 1 ,,Formație de intervenție’’, alcatuită din 2 echipe specializate, conduse 
de un șef  Formație de intervenție, structurate astfel: 

- 1echipă specializată pentru stingerea incendiilor, compusă din 3 pers; 
- 1echipăspecializată pentru avertizare– alarmare– căutare–deblocare– 

salvare- evacuare, compusă din 3 persoane. 
TOTAL: SVSU Secuieni: 1 șef serviciu angajatși 11 voluntari pe bază de contract 

de voluntariat. 
 

Șef SVSU 
 

Chelariu Florin 
 

 


