
PROIECT             ROMÂNIA             AVIZAT:                 
 

 
Judeţul GIURGIU 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  GIURGIU 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al 

Municipiului Giurgiu 
 
 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU 
întrunit în şedinţă ordinară, 

 
 

         Având în vedere: 
         - referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat cu 
nr.48.968/19.10.2021; 
         - raport de specialitate al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgenţă, 
înregistrat cu nr.49.146/20.10.2021; 
         -  avizul comisiei pentru administrație publică locală, juridic și de disciplină; 
         - prevederile art.13, lit.„b” și „d” din Legea nr.307/2006 privind apărarea 
împotriva incendiilor; 
         - prevederile art.10, lit.„b”, art.15, alin.(2) din Legea nr.481/2004 privind Protecția 
civilă, cu modificările și completările ulterioare; 
         - prevederile art.24, lit.„f” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.21/2004 
privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, modificată, 
aprobată prin Legea nr.15/2005; 
         - prevederile Ordinului nr.75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanță 
privind constituirea, încadrarea și dotarea  serviciilor voluntare și a serviciilor private 
pentru situații de urgență. 
 
         În temeiul art.139, alin.(1) și art.196, alin.(1), lit.„a” din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
        Art.1. Se aprobă reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență 
constituit la nivelul Municipiului Giurgiu, aflat în subordinea Consiliului Local, în 
Serviciu de tip V1, în vederea obținerii avizului de înființare și avizului de competență 
din partea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vlașca” al Judeţului Giurgiu. 
        Art.2. Se aprobă organigrama Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență, 
Anexa 1 parte integrantă din prezenta hotărâre. 
        Art.3. Se aprobă Tabelul cu numărul de personal și componența nominală a 
Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență, Anexa 2 parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
        Art.4. Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Serviciului 
Voluntar pentru Situații de Urgență, Anexa 3 parte integrantă din prezenta hotărâre. 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/73657#id_artA38
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        Art.5. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului – Judeţul Giurgiu 
în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului Municipiului Giurgiu, 
Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență și Inspectoratului pentru Situaţii de 
Urgenţă „Vlașca” al Judeţului Giurgiu. 

 
 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                              SECRETAR GENERAL, 

 
                  Bușcu Gheorghe                                                 Băiceanu Liliana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giurgiu, 28 octombrie 2021       
Nr. 359    

Adoptată cu un număr de 21 voturi pentru, din totalul de 21 consilieri prezenţi 
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