
                                                          
ROMANIA 
JUDEŢUL MARAMUREŞ 

COMUNA BAITA DE SUB CODRU  

CONSILIUL LOCAL 

  HOTĂRÂREA   
 

           cu privire la reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta  

                                al comunei Băița de sub Codru,județul Maramureș 

  

 

Având în vedere; 

 

- referatul de aprobare  întocmit de către  primarul comunei , avizul comisiei de  

specialitate  

din cadrul consiliului local  , raportul de specialitate al  compartimentului de resort ,precum şi avizul 

secretarului comunei; 

 -prevederile HCL Băiţa de sub Codru  nr.32/2017 prin care a fost  reorganizat Serviciul  

voluntar pentru situatii de urgenţă în comuna Băiţa de sub Codru ; 

                         -prevederilor Legii nr.481/2004 privind protectia civila, a Legii nr.307/ 2006 , privind 

apararea impotriva  incendiilor,Ordinul Ministrului Administratiei si Internelor  nr. 96 din 14 iunie 2016 

pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare 

şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă, precum si a OMAI 163/2007 pentru aprobarea Normelor 

generale de aparare impotriva incendiilor; 

  Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale;  
             In temeiul prevederilor articolului 129  aliniatul 2 litera”d” aliniatul 7 litera”h” și    art.196  

aliniatul 1 litera „a”   din  OUG nr. 57/2019-Codul Administrativ-publicat în M.O. al României  nr. 555 din 5 iulie 

2019; 
Consiliul local al comunei Baita de sub Codru, judetul Maramures,întrunit în ședință  

ordinară în data de 24 iunie 2021,adopătă prezenta  

 

HOTĂRÂRE ; 

 
  Articolul 1.- Se reorganizeaza Serviciul  voluntar pentru situatii de urgenta a comunei 

BĂIŢA DE SUB CODRU , Serviciu de categoria I,care v-a fi compus din 18 persoane  având ca sector 

de competenta teritoriul administrativ  al comunei BĂIŢA DE SUB CODRU ,cu următoarea structură; 

 

a) 1 şef serviciu ( cu atributii de prevenire si stingere a incendiilor si de protectie civila) ,angajat 

în  

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei  , compartimentul situații de urgență,  domnul 

PODINĂ CĂLIN-AUREL,funcționar public având funcția- referent clas III grad profesional asistent ; 

b)   compartiment de prevenire, compus din 3 persoane  

c)  formatie de interventie  pentru salvare si prim ajutor compusă din 14 persoane , organizată 

în echipe specializate pe următoarele tipuri de  riscurii;incendii,inundaţii şi  fenomene meteo 

periculoase,astfel : 

c1)    2 echipe specializate pentru intervenția cu motopompele din dotare la incendii,  

compusa din 6 persoane în total, câte 3 persoane pentru fiecare  localitatea ,Băiţa de sub Codru   şi   

URMENIŞ. 

c2)      echipă specializată pentru avertizare- alarmare compusa din  3 persoane 

c3)      căutare-deblocare-salvare-evacuare  compusa din 5 persoane  
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Articolul 2.-Persoanele ce alcătuiesc  compartimentul  de prevenire  şi echipele   

specializate precum şi funcţiile pe care le îndeplinesc în cadrul acestor structurii,  sunt nominalizate in 

anexa nr.1 la prezenta hotarare . 

Articolul 3.-  Primarul va asigura informarea personalului desemnat si masurile necesare  

pentru pregatirea acestuia in baza unui program anual de pregatire, pe specialitati. 

 Articolul 4.-Toate celelalte articole  ale HCL nr.32/2017,rămân neschimbate. 
   

Articolul 5. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică  

prin grija secretarului general al comunei, în conformitate cu prevederile art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, Prefectului Județului Maramureș pentru exercitarea controlului de 

legalitate,precum și;   
  -      Primarului comunei 

-     ISU  Maramureș. 

-     Compartimentului  Situații de urgenta 

 

  
             PRESEDINTE DE SEDINTA 

   

               PETRAN SORIN-FLORIN 

            
        Contrasemnat pentru legalitate 

                                    secretarul general al comunei 

                                       DRAGOŞ TRAIAN 

Baita de sub Codru 

la 24.06.2021. 

Nr.26. 
 
         Notă; 

                              Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de__11__ voturi pentru,  __0___abţenere __0___ voturi  

împotrivă,din numărul  de  ___11_____  consilieri prezenţi .                               

Consilieri în funcţie :  11 

 

 
 


