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HOTARÂRE 
 

pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Serviciului Voluntar pentru 
Situatii de Urgenta , a sectorului de competenta, a organigramei si a statului de funcţii al 

serviciului, precum si pentru aprobarea  tarifelor orare de care beneficiaza personalul voluntar 
  
Consiliul Local al orasului Tîrgu Neamţ ; 
          Analizand Referatul inregistrat sub numarul 2175/11/02/2013, prin care seful Serviciului 
Voluntar pentru Situatii de Urgenta propune aprobarea unui nou regulament de organizare si 
functionare a serviciului, a sectorului de competenta , a organigramei si a statului de functii al 
serviciului, precum si pentru aprobarea tarifelor orare de care beneficiaza personalul voluntar; 
 Avand in vedere prevederile O.G. nr.88/2001 privind infiintarea , organizarea si functionarea 
serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta si ale Ordinului M.A.I. nr.718/2005,  
modificat prin Ordinul nr.195/2007 si H.G. NR.1579/2005 pentru aprobarea Statutului personalului 
voluntar din Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă 
          In temeiul art.36 alin.6 lit.a pct.8 coroborat cu prevederile art.45 alin.1 din Legea 
nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată 
HOTARASTE : 
         Art.1    Se aproba Regulamentul de organizare si functionare al Serviciului Voluntar pentru 
Situatii de Urgenta , conform anexei nr.1. 
         Art.2  Se aproba organigrama si statul de functii al serviciului, conform anexelor nr.2 si 3. 
         Art.3  Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta se clasifica in Categoria I. 
         Art.4  Sectorul de competenta al serviciului este teritoriul localităţii Tîrgu Neamţ . 
         Art.6  Se aproba tarifele orare de care beneficiază personalul voluntar conform anexei nr.4. 

Art.7  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă HCL nr.55/26-05-2006; 
Art.8  Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă va lua toate măsurile necesare în vederea 

ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri; 
         Art.9 Secretarul orasului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea si comunicarea prezentei hotarâri 
instituţiilor si persoanelor interesate. 
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Președinte de ședință, 
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