
ROMAN IA 
JUDETUL DOLJ 

COMUNA PERIŞOR 
PRIMAR 

DISPOZITIE 
NR.63/25.03.2020 

privind convocarea Consiliului Local Perisor 
în şedinţă ordinara pe data de 31 martie 2020,ora 11°0 

În temeiul art.133,alin.(1) ,art.134, alin .(1) , lit.a), alin.(5),art.196,alin.(1), lit.b) din OUG nr.57/2019 
privind Codul Administrativ, 

PRIMARUL COMUNEI PERIŞOR emite prezenta DISPOZIŢIE: 

Art.1. -Se convoacă Consiliul Local Perişor, judeţul Dolj în şedinţă ordinara, conform 
convocatorului anexat la prezenta dispoziţie , în ziua de 31.03.2020 ora 11°0,cu următoarea ordine 
de zi : 

Art. 2 - Proiectul ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local Perisor din data de 
31.03.2020 este prevăzut în anexa, care face parte integrantă din prezenta dispoziţie . 

Art.3. - Consilierii locali sunt invitaţi sa formuleze si să depună amendamente asupra 
proiectelor de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi. 

Art.4. - Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali în mapa de 
sedinta,pe semnatura acestora/vor fi afisate pe pagina de internet a primariei, primariaperisor@ 
yahoo.com. 

Art.5. -Avand în vedere decretarea starii de urgenta secretarul general al UAT împreuna cu 
presedintele de sedinta vor organiza teleconferinta in vederea desfasurarii sedintei consiliului local. 

Art.6. - Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 135, alin (4) si art. 243 alin.(1) lit.e) din 
OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ. 

PRIMAR, 
MARIAN LĂZĂROIU 

AVIZ LEGALITATE 
SECRETAR, 

EMILIA GIUBEG 



Anexă la Dispoziţia primarului nr.63/25.03.2020 

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL PER/SOR DIN 
DATA DE 31 .03.2020 
Nr. Titlul proiectului de hotărâre Iniţiator 

proiect ul 
hotărâre proiect 

ului de 
hotărâr 
e 

1 1. Proiect de hotărâre privind Primar 
completarea Regulamentului de . .. . . .. .. 
Organizare şi Funcţionare al ... .. 
Consiliului Local Perişor. 
2. Proiect de hotărâre privind 
infiintarea Serviciului voluntar pentru 
situatii de urgenta. 

2 1.Proiect de hotărâ re privind 
completarea Regulamentului de 
Organizare şi Funcţionare al 
Consiliului Local Perişor . 

2 . . Proiect de hotărâre privind 
infiintarea Serviciului voluntar pentru 
situatii de urgenta. 

3 1. Proiect de hotarare privind 
completarea Regulamentului de 
Organizare şi Funcţionare 
al Consiliului Local Perişor . 

2. Proiect de hotarare privind 
infiintarea Serviciului voluntar pentru 
situatii de urgenta. 
3. Proiect de hota rare privind 
modificarea statului de functii. 
4. Proiect de hotarare privind alegerea 
presedintelui de sedinta 

Comisiile de Preşedinţii 
specialitate comisii/iar de 
care acordă specialitate 
avizul 

Comisia nr.1 Buldur 
pentru activităţi Ionel „ „ „ „„ 

economico-
financiare, 
agricultură , 
amenajarea 
teritoriului şi 

urbanism 

Comisia nr.2 Pavel 
de specialitate George .. .. .. 
pentru .. . .. .. .... . .. 
activitatea de 
învăţământ , 

sănătate , 
cultură şi culte. 
Comisia nr.3 lovan 
de specialitate Savastica ... 
pentru ... . ..... ·· ···· ·· 
activităţi 

administrative 
de stat şi 
juridică . 

AVIZ LEGALITATE 
SECRETAR GENERAL 

EMILIAGI~-



NR. 
CRT. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

ANEXA NR. 1 
LA DISPOZITIA Nr.63/2020 

CONVOCATOR 
privind convocarea Consiliului Local Perişor 

în şedinţă ordinara pe data de 31.03.2020, ora 11°0 

NUMELE SI PRENUMELE FUNCTIA 

BULDURIONEL CONSILIER 
BUŞU VIOREL CONSILIER 
DRAGANCEA AURICA CONSILIER 
DIACONU LUMINITA CONSILIER 
FLORICA PETRICĂ CONSILIER 
GHIGAAUREL CONSILIER 
IOVAN SAVASTICA CONSILIER 
MIRIGEL MARIAN CONSILIER 
PAVEL GEORGE CONSILIER 
PATRU DAN CONSILIER 
VISAN PETRE CONSILIER 

TELEFON SEM NATURA 

0754306393 
0755708871 
0764777874 
0787878726 
0749241593 
0757085506 
0730035181 
0744690500 
0786426024 
0744526758 
0724287485 

AVIZ LEGALITATE 
SECRETAR GENERAL EMILIA? ' 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL DOLJ 
CONSILUL LOCAL PERIŞOR 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind completarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare 

al Consiliului Local Perişor 

Având în vedere: 
- Raportul nr.11016/25.03.2020 al secretarului general al UAT comuna Perişor, care 

propune completarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local 
Perişor. 

- H.C.L nr.26/5.10.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţinare al 
Consiliului Local Perişor , judetul Dolj 

- Decretul Presedintelui Romaniei nr.195 din data de 16 martie 2020,publicat in Monitorul 
Oficial al Romaniei.Partea l,din data de 16 martie 2020. 

În temeiul art. 129 alin.2 lit. a),alin.3 lit.a),art. 139 alin.3 lit.i) si art.196 alin.1 lit.a) din OUG 
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

PRIMARUL COMUNEI PERISOR propune adoptarea următorului 
PROIECT DE HOTARARE 

Art.1. -Sa se aprobe introducerea art.361 in Anexa nr.1 a Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare al Consiliului Local Perişor ,judetul Dolj. 

Art.2. -Articolul nou introdus va avea urmatorul text: 
„Art.361 Ca urmare a decretarii starii de urgenta I in situatii exceptionale, constatate de 
catre autoritatile abilitate,precum epidemiile ,pandemiile, fenomenele naturale extreme, 
cutremure,acte de terorism si alte situatii care fac imposibila prezenta consilierilor locali 
la locul desfasurarii sedintelor consiliului local ,sedintele consiliului local sau ale 
comisiilor de specialitate se desfasoara prin mijloace electronice. 
(1) Convocarea sedintelor consiliului local se va face telefonic de catre secretarul 
general al unitatii administrativ-teritoriale. 
(2) Materialele necesare sedintei de consiliu local vor fi incarcate pe pagina de internet 
a institutiei/vor fi aduse la cunostiinta fiecarui consilier local prin orice alte forme care sa 
nu puna in pericol viata/sanatatea/integritatea persoanei . 
(3) Avizele comisiilor de specialitate vor fi transmise catre secretarul general al UAT 
prin fax,internet,sau personal de catre secretarii comisiilor de specialitate inainte de 
inceperea sedintei consiliului local. 
(4) Sedinta consiliului local se va desfasura prin teleconferinta organizata de catre 
secretarul general al UAT-ului. 
(5) Rezultatele votului vor fi consemnate de catre secretarul general al unitatii 
administrativ-teritoriale in procesul verbal al sedintei. 



ROMANIA 
JUDETUL DOLJ 

CONSILIUL LOCAL PERISOR 
Nr.11016 I 25.03.2020 

RAPORT, 

Având în vedere faptul ca prin Decretul Presedintelui Romaniei nr.195 din data de 16 
martie 2020,publicat in Monitorul Oficial al Romaniei.Partea 1,din data de 16 martie 2020,a fost 
instituita,pe o durata de 30de zile ,pe intreg teritoriul romaniei ,starea de urgenta. 
La art.50 din anexa nr.1 la decret se prevede: 
„ art.50 Pe durata starii de urgenta,autoritatile administratiei publice centrale si locale vor lua 
masuri pentru organizarea activitatii astfel incat sa fie evitat,pe cat posibil,contactul direct intre 
persoane ... " 

Faţă de cele menţionate propun ,conform art.129 alin .2 lit. a) ,alin.3 lit.a),art. 139 alin.3 lit.i) si 
art.196 alin.1 lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,completarea Regulamentului de 
Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local Perişor prin introducerea unui nou articol, 
„ art.361 Ca urmare a decretarii starii de urgenta I in situatii exceptionale, constatate de catre 
autoritatile abilitate.precum epidemiile ,pandemiile , fenomenele naturale extreme, cutremure , 
acte de terorism si alte situatii care fac imposibila prezenta consilierilor locali la locul 
desfasurarii sedintelor consiliului local ,sedintele consiliului local sau ale comisiilor de 
specialitate se desfasoara prin mijloace electronice. 
(1) Convocarea sedintelor consiliului local se va face telefonic de catre secretarul general al 
un itatii administrativ-teritoriale. 
(2) Materialele necesare sedintei de consiliu local vor fi incarcate pe pagina de internet a 
institutiei/vor fi aduse la cunostiinta fiecarui consilier local prin orice alte forme care sa nu puna 
in pericol viata/sanatatea/integritatea persoanei . 
(3) Avizele comisiilor de specialitate vor fi transmise catre secretarul general al UAT prin 
fax,internet,sau personal de catre secretarii comisiilor de specialitate inainte de iriceperea 
sedintei consiliului local. 
(4) Sedinta consiliului local se va desfasura prin teleconferinta organizata de catre secretarul 
general al UAT-ulu i. 
(5) Rezultatele votului vor fi consemnate de catre secretarul general al unitatii administrativ
teritoriale in procesul verbal al sedintei. " 

Secretar general 

Giubeg~ 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL DOLJ 
CONSILUL LOCAL PERIŞOR 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind înfiinţarea Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă 

Având în vedere : 
• Ordonanta Guvernului României nr. 88 din 30.08.2001 aprobată prin Legea nr. 363 din 

07. 06. 2002 privind Înfiintarea, organizarea şi functionarea serviciilor publice comunitare 
pentru situa[ii de urgentă, art. 1 alin. (4), art. 5 alin. (1) şi (2); 

• Legea voluntariatului nr. 195 din 20.04.2001 cu modificările şi completările ulterioare; 
• Legea nr. 481 din 08. 11. 2004 privind protec[ia civilă republicată În 2008, articolul 1 O, litera 

b) şi art. 21 alin. (3) şi (4) ; 
• Legea nr. 307 din 12.07.2006 privind apărarea Împotriva incendiilor, art. 13, literele b) şi d) 

şi art. 31 alin. (3) ; 
• H.G. nr. 1.57912005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de 

urgentă voluntare, publicată În M.O., Partea I, nr. 19 din 10 ianuarie 2006, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

• Ordinul nr. 75 din 28 iunie 2019 pentru aprobarea Criteriilor de performantă privind 
constituirea, Încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situa[ii 
de urgentă; 

În temeiul art. 129 alin.2 lit. a),alin.3 lit.c),art. 139 alin.3 si art.196 alin.1 lit.a) din 
OUG nr. 5712019 privind Codul Administrativ, 

PRIMARUL COMUNEI PERIŞOR propune adoptarea următorului 
PROIECT DE HOTARARE 

Art. nr. 1. Se aprobă înfiinţarea „Serviciului voluntar pentru situatii de urgentă" pentru 
intervenţia în situaţii de urgenţă , în forma prezentată în anexele nr. 1 (organigramă) şi 2 
(componenţă numerică) , parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. nr. 2. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al serviciului voluntar 
pentru situaţii de urgenţă constituit la nivelul Primăriei Perisor. 

Art. nr. 3. Se aprobă Norma de dotare şi înzestrare a serviciului voluntar pentru situaţii de 
urgenţă constituit la nivelul Primăriei Perisor. 



Consiliul Local Perisor 
Judeţul Dolj 
Primarul Comunei Perisor 
Nr .. 10990 din 23 03 2020 

A vând în vedere : 

Raport 

- prevederile art. 17 alin. (1) şi (2) şi ale art. 33 alin. (1), (2) şi (4)-(6) din Legea nr. 30712006 
privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, 

- prevederile art. 15 alin. (1)-(3) din Legea nr. 48112004 privind protecţia civilă, republicată. 
cu modificările ulterioare, în ten-zeiul art. 33 alin. (3) şi (7) din Legea nr. 30712006 privind 
apărarea împotriva incendiilor, republicată, al art. 15 alin. (4) din Legea nr. 48112004 
privind protecţia civilă, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 7 alin. (5) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3012007 privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 1512008, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

- Ordonanţa Guvernului României nr. 88 din 30.08.2001 aprobată prin Legea nr. 363 din 
07.06.2002 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare 
pentru situaţii de urgenţă, art. 1 alin. (4), art. 5 alin. (1) şi (2),· 

- Ordinul nr. 75 din 28 iunie 2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind 
constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii 
de urgenţă; 

Serviciile voluntare şi serviciile private pentru situaţii de urgenţă înfiinţate până la 
data intrării în vigoare a Ordinului nr. 75 din 28 iunie 2019 pentru aprobarea Criteriilor de 
performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a servicii/or 
private pentru situaţii de urgenţă trebuie să îndeplinească criteriile de performanţă aproba te 
de acest ordin în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a acestuia. 

În acest sens serviciile voluntare şi serviciile private pentru situaţii de urgenţă solicită 
emiterea, potrivit prezentului ordin, a avizului de înfiinţare şi a avizelor pentru sectoarele de 
competenţă. 

La împlinirea termenului prevăzut (respectiv data de 28 decembrie 2019), avizele de 
înfiinţare şi avizele pentru sectoarele de competenţă, emise până la data intrării în vigoare a 
prezentului ordin, îşi încetează valabilitatea. 

Pentru a asigura gestionarea situaţiilor de urgenţă la nivelul localităţii Perisor este 
obligatoriu să se înfiinţeze un nou serviciu voluntar pentru situaţii de urgenţă, care trebuie să 
îndeplinească criteriile de performanţă aprobate de Ordinul nr. 75 din 28 iunie 2019. 

Având in vedere că localitatea Perisor are în compunere dou ă sate cu un numă r de I fr . .Jh 
locuitori, 908 gospodării cetăţeneşti, o suprafaţă totală de 7?..72 ha din care 3 ?..8 Im teren 
intravilan, 3881 ha teren extravilan, o suprafaţă de 3063 ha pădure se pot stabili /previziona 
următoarele riscuri la care poate fi expusă localitatea : - cutremur, inundaţii, incendiu de pădure, 
incendiu în masă, incendii de vegetaţie uscată, accidente majore pe căile de transport rutiere, 
eşecul utilităţilor publice, epidemii, epizootii, secetă prelungită. 

Comuna Perisor se află la o distantă de 18 km de localitatea Bailesti (distanţă măsurată între 
centrele civice ale celor două localităţi). 

Pagina 1 din 3 



Constituirea, dimensionarea şi dotarea structurilor serviciului voluntar se fac pe baza următoare l o r 
criterii: 

• numărul de gospodării şi/sau clădiri de locuit colective; 
• distanţa faţă de structurile de intervenţie ale serviciilor profesioniste pentru s ituaţii de urge ntă: 

• tipurile de riscuri identificate în sectorul de competenţă şi concluziile rezultate din Pl anul de 
analiză şi acoperire a riscurilor, întocmit potrivit Metodologiei de elaborare a Planului de 
analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză şi acoperire a 
riscurilor, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 132/2007; 

• destinaţia, numărul de utilizatori şi/sau suprafaţa construcţiilor/aferentă utilajelor ş i 

instalaţiilor tehnologice şi nivelul riscului de incendiu; 
• asigurarea timpului de răspuns ; 

• asigurarea permanentă a intervenţiei ; 

• dotarea cu instalaţii de stingere a incendiilor. 
Pentru realizarea şi menţinerea unei capacităţi de răspuns optime, dotarea serviciului voluntar trebui e 
să asigure: 

a) acoperirea riscurilor potenţiale din sectorul de competenţă, atât din punct de vedere preve nti v. 
cât şi din punct de vedere operaţional ; 

b) executarea oportună a misiunilor şi operaţiunilor specifice; 
c) corelarea performanţelor tehnice ale mijloacelor de intervenţie cu specificul şi gradul de 

dificultate ale situaţiei de urgenţă, în vederea exploatării cu eficienţă maximă a acestora; 

d) crearea condiţiilor necesare pentru pregătirea şi antrenamentul personalului 

Astfel, la nivelul localităţii Perisor, se impune înfiinţarea unui serviciu voluntar de tip V I , 
conform organigramei (anexa nr. 1) şi componenţei numerice (anexa nr. 2) . 

Anexele 1 şi 2 sunt parte integrantă la acest referat. 
Înfiinţarea unui astfel de serviciu presupune următoarele: 

În organigrama Primăriei Perisor trebuie să fie prevăzut "serviciu voluntar pentru situaţii de 
urgenţă", în subordinea consiliului local. (art. 32, alin. (3) art. 33, alin (5) din Legea nr. 3() 7. 
din 12 iulie 2006, (republicată), privind apărarea impotriva incendii/01·. 

Serviciu voluntar va avea în structură un compartiment de prevev ire ş i o lll rma\i c de 
intervenţie. Compartimentul de prevenire va fi dimensionat potrivit prevederilor art. 24 din 
Ordinul nr. 75 din 28 iunie 2019. Formaţia de intervenţie va fi compusă din două echipe 
specializate pentru intervenţie (o echipă pentru stingerea incendiilor ş i una de averti zare
alarmare-căutare-deblocare-salvare-evacuare, cu atribuţii în cazul s ituaţiilor de urgen ţă 

determinate de toate tipurile de ri sc identificate; 
Serviciul voluntar va fi condus de către şeful serviciului voluntar (potri vit art. 22. alin (3 ). art . 

23 din Ordinul nr. 75 din 28 iunie 2019. Organizarea ş i funcţionarea serviciului vo luntar va fi s tabilită 

pritr-un regulament aprobat de consiliul local. După infiinţarea serviciului voluntar prin hotărâre de 
consiliu local, acesta urmează să fie avizat de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Oltenia" 
al judeţului Dolj. 
Documentele necesare în vederea obţinerii avizului sunt următoarele : 

• hotărârea consiliului local pentru înfiinţarea serviciului voluntar; 
• organigrama serviciului voluntar; 
• regulament de organizare şi funcţionare ; 

• contracte individuale de muncă pentru personalul angajat; 
• contractele de voluntariat ale personalului vo luntar; 
• documente care atestă calificarea sau competenţele profesionale specifice; 
• tabel cu materiale si tehnica de interventie existente în dotare, stabilite confo rm normei proprii , ' 

de dotare; 
• documente care atestă deţinerea, în baza unui titlu valabil a dotării serviciului voluntar; 
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Norma minimă de dotare cu echipament de protecţie a personalului serviciului voluntar 

a) Şef serviciu: 
1. costum de protecţie tip pompier; 
2. cizme scurte din piele cu branţ metalic; 
3. cască de protecţie cu vizor; 
4. brâu pompier (centură de siguranţă); 
5. mănuşi de protecţie. 

b) Membrii echipelor specializate de stins incendii: 
1. costum de protecţie tip pompier; 
2. cizme scurte din piele cu branţ metalic; 
3. cască de protecţie cu vizor; 
4. brâu pompier (centură de siguranţă); 
5. mănuşi de protecţie. 

c) Membrii echipelor specializate, altele decât cele de stins incendii: 
1. costum de protecţie; 
2. bocanci; 
3. cască de protecţie; 
4. brâu pompier (centură de siguranţă); 
5. mănuşi de protecţie. 

Dotarea echipelor specializate 

Nr. 
Tipul echipei specializate Dotare minimă/echipă 

crt. 

• 6 furtunuri de tip C; 

• 2 ţevi de refulare ; 

Echipa de stins incendii • Un aparat de respirat cu aer comprimat I 1 
plus o butelie de rezervă ; 

• 3 lanterne; 

• Hidrant portativ cu cheie; 

• Unelte pentru deblocare salvare; 

• Targă; 

2 
Echipa de avertizare-alarmare-

• Vestă reflectorizantă = una/persoană ; 
deblocare-salvare-evacuare 

• Lanternă = una/persoană; 

• Mijloace de avertizare alarmare; 

Întocmit 
Şef serviciu voluntar pentru situaţii de urgenţă 
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A n e x a nr. 1 la Hotărârea nr. ...... din ............ 2020 

ORGANIGRAMA 
SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

AL COMUNEI PERIŞOR CATEGORIA V 1 

I ŞEF SERVICIU VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ (1) I 
i 

Compartiment pentru prevenire 
Şef copartiment pentru prevenire 

(1) 

Specialişti pentru prevenire 
(1) 

l 
l 

Formaţie pentru intervenţie 
Şef formaţie de intervenţie 

(1) 

if 

ECHIPE SPECIALIZATE 

' 
Echipa pentru 

avertizare-alarmare
căutare-deblocare

salvare-evacuare 

(3) 

,.. 
Echipă pentru 

stingerea incendiilor 

(3) 

I 



Anex a nr. 2 Ia Hotărârea nr ........ din ....•..... 2020 

Componenţa numerică ş i nominală a Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă 

al comunei PERISOR CATEGORIA V 1 

I. ŞEF SERVICIU 

Nr. poziţie 
Denumirea funcţiei 

Numărul Categoria de personal 
Numele şi prenumele 

stat de funcţii de personal (an2a_jat I voluntar) 
1. Şef serviciu 1 an2aiat Popescu Gabriel 

II. COMPARTIMENT PENTRU PREVENIRE: 

Nr. poziţie 
Denumirea funcţiei 

Numărul Categoria de personal 
Numele şi prenumele 

stat de funcţii de personal (angajat I voluntar) 

2 Şef compartiment pentru prevenire 1 voluntar Andrei C-tin Cristian 
3 Specialist pentru prevenire 1 voluntar Calafeteanu Vasile 

Total 2 

111. FORMAŢIE DE INTERVENŢIE ECHIPE SPECIALIZATE: 

Nr. poziţie 
Denumirea funcţiei 

Numărul Categoria de personal 
Numele şi prenumele 

stat de funcţii de personal (anga_jat I voluntar) 

Nr. contract de muncă 

Nr. 1708 din 30.05.2017 

Nr. contract de voluntariat 

Nr. 10840 din 10.03.2020 
Nr. 10816 din 10.03.2020 

Nr. contract de muncă 
Nr. contract de voluntariat 

4 Şef formaţie de intervenţie 1 voluntar Safcea Virgil Nr. 10815 din 10.03.2020 

III. I. ECHIPĂ PENT R U AVERTIZARE-ALARMARE-CĂUTARE-DEBLOCARE-SALVARE-EVACUARE: 

Nr. poziţie Numă rul Categoria de personal 
Numele şi prenumele 

Nr. contract de muncă 

sta t de funcţii 
Denumirea funcţie i 

de personal (angajat I voluntar) Nr. contract de volunta riat 
- -



5 Şef echipă specializată 1 voluntar Calafeteanu Vasile Nr. 10816 din 10.03.2020 
6 Servant pompier 1 voluntar Andrei C-tin Cristian Nr. 10840 din 10.03 .2020 
7 Servant pompier 1 voluntar Pirlogea Viorel Marin Nr. 10820 din 10.03.2020 

Total 3 
III. 2. ECHIPĂ PENTRU STINGEREA INCENDIILOR: 

Nr. poziţie 
Denumirea funcţiei 

Numărul Categoria de personal 
Numele şi prenumele 

Nr. contract de muncă 
stat de funcţii de personal (angajat I voluntar) Nr. contract de voluntariat 

8 Şef echipă specializată 1 voluntar Gheorghe Mada1in Nr. 10819 din 10.03 .2020 
9 Servant pompier 1 voluntar lo.:mi Catalin rvladaLin Nr. 10817 din 10.03.2020 
10 Servant pompier 1 voluntar Barbu Gelu Nr. 10818 din 10.03.2020 

Total 3 

TOTAL FUNCŢII ÎN SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ= 10. 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL DOLJ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERISOR 

HOTĂRÂRE nr. din ------
privind înfiinţarea Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă 

A vând în vedere : 

• Ordonanţa Guvernului României nr. 88 din 30.08.2001 aprobată prin Legea nr. 363 din 
07.06.2002 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice 
comunitare pentru situaţii de urgenţă, art. 1 alin. (4), art. 5 alin. (1) şi (2) ; 

• Legea voluntariatului nr. 195 din 20.04.2001 cu modificările şi completările ulterioare; 

• Legea nr. 481 din 08.11.2004 privind protecţia civilă republicată în 2008, articolul 1 O, 
litera b) şi art. 21 alin. (3) şi (4) ; 

• Legea nr. 307 din 12. 07.2006 privind apărarea împotriva incendiilor, art. 13, literele 
b) şi d) şi art. 31 alin. (3); 

• H.G. nr. 1.57912005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de 
urgenţă voluntare, publicată în M O„ Partea I, nr. 19 din l O ianuarie 2006, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

• Ordinul nr. 75 din 28 iunie 2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind 
constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru 
situaţii de urgenţă; 

• În temeiul - chestiuni de administraţie publidt (aici completcaz{l secretarul) 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. nr. 1. Se aprobă înfiinţarea „Serviciului voluntar pentru situaţii de 
urgenJă" pentru intervenţia în situaţii de urgenţă, în forma prezentată în anexele nr. 1 
(organigramă) şi 2 (componenţă numerică), parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. nr. 2. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al serviciului 
voluntar pentru situaţii de urgenţă constituit la nivelul Primăriei Perisor. 

Art. nr. 3. Se aprobă Norma de dotare şi înzestrare a serviciului voluntar 
pentru situaţii de urgenţă constituit la nivelul Primăriei Perisor. 

Preşedinte de şedinţă, 

Vizat juridic 
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Anexa nr. 3 la H.C.L nr ......... din ................ 2020 

ROMAN IA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERISOR 

REGULAMENTUL 
f DE 

ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 
AL SERVICIULUI VOLUNTAR 

""" PENTRU SITUAŢII DE URGENŢA 
AL COMUNEI PERISOR 

- 2019 -



CAPITOLUL 1 

CAPITOLUL2 

CAPITOLUL3 

CAPITOLUL4 

CUPRINS 

Hotărârea Consiliului local de constituire a serviciului voluntar 

DISPOZIŢII GENERALE 
Date referitoare la constituirea serviciului. Prezentarea succintă a 
activităţii serviciului voluntar în funcţie de tipurile de risc gestionate 
Alte date de interes general 

ORGANIZAREA ŞI ATRIBUŢIILE SERVICIULUI VOLUNTAR 
Conducerea şi structura organizatorică 
Atribuţiile serviciului voluntar 
Atribuţiile compartimentului şi ale specialiştilor pentru prevenire 
Atribuţiile formaţiei de intervenţie 
Atribuţiile echipelor specializate 
Atribuţiile echipei de stins incendii 
Atribuţiile echipei de avertizare-alarmare-căutare-deblocare-salvare
evacuare 
ATRIBUŢIILE PERSONALULUI DIN STRUCTURA 
SERVICIULUI VOLUNTAR 
Atribuţiile şefului de serviciu 
Atribuţiile şefului de compartiment şi ale specialistului pentru prevenire 
Atribuţiile şefului formaţiei de intervenţie 
Atribuţiile şefului echipei specializate 
Atribuţiile şefului echipei de stins incendii 
Atribuţiile şefului echipei de avertizare-alarmare-căutare-deblocare

salvare-evacuare 
Atribuţiile membrilor echipelor specializate. Atribuţiile servantului din 

echipa de stins incendii 
Atribuţiile servantului din echipa de avertizare-alarmare-căutare 

deblocare-salvare-evacuare 

GESTIONAREA PATRIMONIULUI SERVICIULUI 
VOLUNTAR 
Modul de finanţare, dotare, exploatare, întreţinere, evidenţă şi control 
al patrimoniului 
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Flotărârea consiliului local al comunei PERISOR pentru 
infiintarea serviciului voluntar 

' 
(se scanează şi se aplică pe această pagină) 
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CAPITOLUL 1 

DISPOZIŢII GENERALE 

Date referitoare la constituirea serviciului 

Prezentarea succintă a activităţii serviciului voluntar 
in funcţie de tipurile de risc gestionate 

Art. 1. - Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă este o structură specializată, alta decât 
cea aparţinând serviciilor de urgenţă profesioniste, organizată cu personal angajat şi/sau voluntar, în 
scopul apărării vieţii , avutului public şi/sau a celui privat împotriva incendiilor şi a altor calamităţi , 

în sectorul de competenţă stabilit cu avizul inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean. 

Art. 2. - Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei PERISOR este constituit, 
în subordinea Consiliului Local PERISOR şi îşi îndeplineşte atribuţiile într-un sector de competentă 
care cuprinde întreg teritoriul administrativ al comunei PERISOR desfăşurând acţiuni de prevenire 
şi avertizare a populaţiei, limitarea, înlăturarea sau contracararea factorilor de risc precum ş i a 
impactului produs de evenimentele excepţionale respective în scopul prevenirii agravării situa ţiei de 
urgenţă, limitării sau înlăturării , după caz, a consecinţelor acestora. 

Art. 3. - (1) Pe teritoriul comunei PERISOR, tipurile de ri sc generatoare de situa\ii el e 
urgenţă sunt următoarele: 

a) RISCURI NATURALE: 
a 1. Fenomene meteorologice periculoase: 

- furtuni (vânt puternic şi/sau precipitaţii masive şi /sau căderi de grindină) ; 

- inundaţii; 

- tornade; 
- secetă; 

- îngheţ (poduri şi baraje de gheaţă pe apă, căderi masive de zăpadă, chiciură, polei); 
a 2. Incendii de pădure (incendii la: fondul forestier, vegetaţie uscată sau culturi de cereale 

păioase); 

a 3. Avalanşe; 
a 4. Fenomene distructive de origine geologică: 

- alunecări de teren; 
- cutremure de pământ; · 

b). RISCURI TEHNOLOGICE 
b 1. Accidente, avarii, explozii şi incendii: 

- Industrie (inclusiv prăbuşiri de teren cauzate de exploatări mini ere sau alte ac ti v it ă \ i 

tehnologice); 
- Transport şi depozitare produse periculoase; 
- Transporturi(transporturi terestre, aeriene şi navale, inclusiv metroul, tuneluri ş1 

transport pe cablu); 
- Nucleare; 

b 2. Poluare ape; 
b 3. Prăbuşiri de construcţii, instalaţii sau amenajări; 
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b 4. Eşecul utilităţilor publice (utilităţi publice vitale şi de amploare: reţe le importante de 
radio, televiziune, telefonie, comunicaţii , de energie electrică , de gaze, de energie termică, 

centralizată, de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apelor uzate şi pluviale); 

b 5. Căderi de obiecte din atmosferă sau din cosmos; 
b 6. Muniţie neexplodată (muniţie neexplodată sau nedezactivată rămasă din timpul 

conflictelor militare); 
c) RISCURI BIOLOGICE 
c 1. Îmbolnăviri în masă: 

- Epidemii; 
- Epizootii/zoonoze; 

(2) În funcţie de tipurile de risc generatoare de situaţii de urgenţă care se manifestă pe 
teritoriul comunei PERISOR, serviciul voluntar desfăşoară următoarele activităţi: 

1. Participă la monitorizarea pericolelor şi evaluarea riscurilor specifice, precum ş i a 
efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă care s-au produs în unitatea administrati V-teritorială; 

2. Participă la centralizarea datelor şi informaţiilor privind monitorizarea pericolelor şi 

riscurilor specifice, precum şi a efectelor negative ale acestora; 
3. Participă la monitorizarea pericolelor la obiectivele economice sursă de risc chimic, 

obiectivele economice sursă de risc la incendii şi explozii; 
4. Desfăşoară activităţi de informare şi educare preventivă a populaţiei ; 

5. Asigură avertizarea şi alarmarea populaţiei prin sisteme şi mijloace tehnice de avertizare 
şi alarmare publică; 

6. Participă la planificarea şi pregătirea resurselor pentru intervenţie operativă ; 

7. Asigură căutarea, descarcerarea şi salvarea persoanelor prin echipele specializate; 
8. Participă la acţiunile de stabilizare şi triaj medical a persoanelor rănite ; 

9. Participă la realizarea măsurilor necesare pentru evacuarea populaţiei sau bunuril or 

periclitate; 
1 O. Ajută la evacuarea animalelor şi evacuarea valorilor culturale importante şi a bunurilor 

de patrimoniu; 
11. Ţine evidenţa populaţiei evacuate; 
12. Asigură condiţiile de primire şi cazare a persoanelor evacuate; 
13. Asigură instalarea taberelor de sinistraţi; 
14. Participă la pregătirea punctelor de îmbarcare a evacuaţilor din zonele afectate şi la 

asigurarea transportului pentru persoanele şi bunurile evacuate; 
15. Participă la supravegherea, fluidizarea şi controlul circulaţiei auto în zonele afectate 

precum şi la controlul şi evidenţa autoevacuării; 
16. Asigură transportul necesar pentru realizarea evacuării în situaţii de urgenţă ; 

17. Asigură asistenţă medicală de urgenţă prin echipa speciali zată ; 

18. Participă la acordarea primului ajutor premedical persoanelor rănite , urm are a producerii 

situaţiilor de urgenţă; 
19. Asigură localizarea, limitarea propagării, stingerea ŞI lichidarea consecinţelor 

incendiilor, inclusiv a incendiilor în masă; 
20. Localizează şi sting incendiile la fondul forestier ; 
21. Participă la neutralizarea efectelor materialelor periculoase prin stabilirea perimetrelor 

de securitate şi evacuarea locală a populaţiei existente în interiorul perimetrului de securitate; 
22. Participă la intervenţia operativă cu mijloace şi materiale de neutralizare a efectelor 

materialelor periculoase; 
23. Participă la efectuarea lucrărilor publice şi inginereşti de reabilitare la construcţiile, 

instalaţiile şi amenajările afectate, prin realizarea măsurilor de intervenţie de primă urgenţă; 

24. Distribuie apă şi hrană pentru persoanele şi animalele afectate sau evacuate; 
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25. Asigură măsurile necesare pentru realizarea protecţiei populaţiei în adăposturi colective; 

26. Supraveghează gradul de contaminare în mediu, evaluează efectele şi realizează 
decontaminarea; 

27. Execută decontaminarea animalelor şi produselor vegetale şi animale; 
28. Participă la refacerea operativă a avariilor produse în reţelele de transport şi distribuţie a 

energiei electrice; 
29. Acordă asistenţă umanitară de urgenţă; 

30. Distribuie ajutoare şi despăgubiri pentru populaţie, agenţii economici sau instituţiile 
afectate; 

31. Participă la menţinerea şi restabilirea ordinii publice; 
32. Participă la restabilirea stării provizorii de normalitate ; 
33. Pune în aplicare măsurile dispuse de preşedintele comitetului local pentru situaţii de 

urgenţă pentru asigurarea condiţiilor minime de supravieţuire a populaţiei; 
34. Efectuează controale asupra modului în care se aplică normele de prevenire a 

incendiilor sau a altor situaţii de urgenţă în sectorul de competenţă; 
35. Participă la aplicaţii şi exerciţii practice de intervenţie . 

Alte date de interes general 

Art. 4. - (1) Prin situa/ie de urgenţă se înţelege un eveniment excepţional cu caracter 
nonmilitar care prin amploare şi intensitate ameninţă viaţa şi sănătatea populaţiei, mediul 
înconjurător, valorile materiale şi culturale importante, iar pentru stabilirea stării de normalitate sunt 
necesare adoptarea de măsuri şi acţiuni urgente, resurse suplimentare şi managementul unitar al 
forţelor şi mijloacelor implicate. 

(2) Apărarea împotriva incendiilor reprezintă ansamblul integrat de măsuri tehnice şi 

organizatorice, precum şi de activităţi specifice, planificate şi realizate potrivit legii , în scopul de a 
asigura identitatea, evaluarea, controlul şi combaterea riscurilor de incendii , informarea cetă ţ e nil o r 

asupra acestora, precum, şi intervenţia operativă pentru salvarea şi acordarea primului aj utor 
persoanelor aflate în pericol, stingerea incendiilor şi limitarea efectelor negative ale acestora. 

(3) Situa/ia de protec/ie civilă este situaţia generată de iminenţa producerii sau de 
producerea dezastrelor, a conflictelor militare si/sau a altor situaţii neconvenţionale care, prin 

nivelul de gravitate, pun in pericol sau afectează viata, mediul, bunurile si valorile culturale si de 

patrimoniu. 

(4) Prin dezastru se înţelege evenimentul datorat declanşării unor tipuri de ri scuri , din cauze 
naturale sau provocate de om, generator de pierderi umane, materiale sau modificări ale mediului si 
care, prin amploare, intensitate si consecinţe, atinge ori depăşeşte nivelurile specifice de gravitate 
stabilite prin regulamentele privind gestionarea situaţiilor de urgenta, elaborate si aprobate potrivit 

legii. 

(5) Starea de alertă - se declară potrivit Ordonanţei de Urgenţă nr. 21/2004 şi se refe ră la 
punerea de îndată în aplicare a planurilor de acţiuni şi măsuri de prevenire, averti zare a popu la\i ei. 

limitare şi înlăturare a consecinţelor situaţiei de urgenţă. 

(6) Sector de competentă - unitatea administrativ-teritorială pe a cărei rază serviciul 

voluntar îşi îndeplineşte atribuţiile legale. 

(7) Grupă de interven/ie - structură formată din personal voluntar şi angajat care încadrează 

o autospecială de intervenţie; 

(8) Echipă specializată - structură de intervenţie care are în compunere m1111mum 3 

persoane, specializată în anumite tipuri de intervenţii. 
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(9) Timp mediu de alertare - intervalul mediu cuprins între momentul alarmării în caz de 
situaţie de urgenţă şi cel al constituirii formaţiei de deplasare în vederea intervenţiei. 

(10) Timp de răspuns - intervalul cuprins între momentul ale1iării forţelor destinate 
intervenţiei şi intrarea acestora în acţiune. 

(11) Capacitate de răspuns - potenţialul forţelor destinate intervenţiei de a rezolva o 
situaţie de urgenţă. 

Art. 5. - (1) Apărarea împotriva situaţiilor de urgenţă, apărarea vieţii oamenilor şi a 
bunurilor, constituie o problema de interes public la care trebuie să participe, în condiţiile legii , 
autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, persoanele publice şi juridice sau fizice care 
desfăşoară activităţi ori se află în tranzit, după caz, pe teritoriul României. 

(2) În vederea asigurării unui mecanism managerial, menit să asigure în mod unitar şi 
profesionist gestionarea situaţiilor de urgenţă ce pot apărea pe teritoriul României, guvernul a 
aprobat următoarele acte normative, ce stau la baza constituirii şi funcţionării structurilor cu 
atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă, precum: 

- Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă; 
- Legea nr. 30712006 privind apărarea împotriva incendiilor; 
- Ordonanţa de Urgenţă nr. 21/2004 privind sistemul naţional de management al situaţiilor 

de urgenţă; 
- H.G. nr. 1490/2004 privind organizarea şi funcţionarea Inspectoratului General pentru 

Situaţii de Urgenţă; 

- H.G. nr. 1491/2004 privind organizarea şi funcţionarea comitetelor pentru situaţii de 
urgenţă; 

- H.G. nr. 1492/2004 privind principiile de organizare, funcţionare şi atribuţiile serviciilor 
de urgenţă profesioniste; 

- H.G. nr. 160/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind portul , descrierea. condi\iile 
de acordare şi folosire a uniformei, echipamentului de protecţie şi însemnelor distinctive ale 
personalului serviciilor pentru situaţii de urgenţă voluntare/private; 

- H.G. nr. 642 din 13 .07.2005 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unităţilor 

administrativ-teritoriale, instituţiilor publice şi operatorilor economici din punct de vedere al 
protecţiei civile, în funcţie de tipurile de riscuri specifice; 

Ordinul nr. 75 din 28 iunie 2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind 
constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru 

situaţii de urgenţă; 
- O.M.A.I. nr. 160/2007 pentru aprobarea regulamentului de planificare, organizare, 

desfăşurare şi finalizare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă prestate de serviciile 
voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă. 

Art. 6. - Statutul personalului voluntar din serviciul de urgenţă voluntar este stabilit 
conform Hotărârii Guvernului nr. 1579/2005 pentru aprobarea statutului personalului vo luntar din 

serviciile de urgenţă voluntare. 

Art. 7. - În măsura experienţei acumulate în acţiunile de intervenţie şi merite deosebite în 
acţiunile de intervenţie, personalul serviciului poate fi promovat ierarhic, începând cu funcţia de 

bază, în condiţiile legii. 

Art. 8. - Personalul angajat al serviciului de urgenţă voluntar se încadrează în co ndiţii de 

muncă similare personalului serviciilor de urgenţă profesioniste. 

Art. 9. - (1) Personalul din serviciul pentru situaţii de urgenţă voluntar are dreptul la 

uniformă, echipament de protecţie şi însemne distinctive, pe care le poartă în timpul executării 

serviciului. 
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(2) Personalul serviciului de urgenţă voluntar are obligaţia să poarte uniformă, echipament 
de protecţie şi însemne distinctive. 

(3) Consiliul local asigură gratuit personalului serviciului de urgenţă voluntar uniforma şi 

echipamentul de protecţie adecvate misiunilor pe care le îndeplineşte, iar în cazul în care pe timpul 
intervenţiei i s-au degradat îmbrăcămintea ori alte bunuri personale, îl despăgubeşte în mod 
corespunzător. 

( 4) Uniforma poate fi purtată şi în timpul deplasărilor în interes de serviciu, la festivităţile şi 
manifestările oficiale, precum şi în orice alte ocazii, din dispoziţia şefului serviciului pentru situaţii 
de urgenţă voluntar. 

(5) Cheltuielile pentru acordarea uniformei, însemnelor distinctive şi a echipamentului de 
protecţie se asigură de către consiliul local în condiţiile prevăzute de lege. 

(6) Este interzis portul uniformei şi al echipamentului de protecţie în locuri şi în împrejurări 
care ar putea aduce prejudicii prestigiului serviciului pentru situaţii de urgenţă voluntar. 

Art. 10. - (1) Pe timpul intervenţiei, consiliul local, asigură personalului serviciului de 
urgenţă voluntar antidot adecvat naturii mediului de lucru. 

(2) În cazul operaţiunilor de lungă durată (de peste 4 ore) consiliul local sau beneficiarul 
interventiei, asigură personalului serviciului de urgenţă voluntar hrana, gratuit, în echivalentul a cel 
puţin 2.000 de calorii/zi. 

Art. 11. - Personalul serviciului de urgenţă voluntar are dreptul la indemnizaţii pentru 
timpul efectiv de lucru la intervenţii şi la celelalte activităţi prevăzute în programul serviciului , al 
căror cuantum orar se stabileşte şi se acordă de consiliul local, diferenţiat pe categorii de funcţii. 

Art. 12. - Pe timpul cât se află la cursuri de pregătire şi concursuri profesionale, organizate 
în afara comunei, personalul serviciului de urgenţă voluntar beneficiază de toate drepturile de 
deplasare, cazare şi de diurnă ca şi personalul serviciilor de urgenţă profesioniste, care se acordă de 

consiliul local. 

Art. 13. - (1) Personalul serviciului de urgenţă voluntar, salariaţi ai altor in stituţii publi ce 
sau operatori economici, îşi păstrează drepturile de salariu la locul de muncă pentru peri oada cât 

participă la intervenţii, cursuri de pregătire ori concursuri profesionale. 

(2) Instituţiile şi operatorii economici ai căror salariaţi fac parte din serviciul de 
urgenţă voluntar al comunei PERISOR, vor fi informaţi, semestrial, despre programul şi 

activităţile de pregătire ale personalului care încadrează serviciul. 

(3) Instituţiile şi operatorii economici vor facilita salariaţilor participarea la activităţile de 

pregătire şi de intervenţie ale serviciului de urgenţă voluntar. 

Art. 14. - (1) Derularea intervenţiei serviciului voluntar se face pe baza principiului 

gradualităţii, astfel : 
a) alarmarea serviciului voluntar, concomitent cu anunţarea/alertarea structurilor 

profesioniste de intervenţie ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Oltenia" al judeţului 
Dolj (precum şi a serviciului privat/voluntar cu care s-a încheiat un contract/convenţi e de 

intervenţie); 

b) intervenţia propriu-zisă efectuată de serviciul voluntar; 
c) sprijinul acordat intervenţiei (în tehnică şi personal specializat) de către serviciul 

privat/voluntar cu care s-a încheiat un contract/convenţie de intervenţie; 
d) sprijinul acordat intervenţiei (în tehnică şi personal specializat) de către structuri le 

profesioniste. 
(2) Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă solicită în sprijin, inte rve nţi a se rviciului 

voluntar/private pentru situaţii de urgenţă cu care a încheiat contract/convenţie de intervenţie sau 
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după caz, a serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă ori de câte ori amploarea s ituaţi e i de 
urgenţă depăşeşte capacitatea de răspuns a acestuia. 

Art. 15. - Pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor de intervenţie are la bază următoarele 
prmc1p11: 

a) prioritatea salvării vieţilor omeneşti faţă de orice alte acţiuni; 
b) asigurarea logistică a intervenţiei; 

c) cooperarea continuă cu alte forţe şi formaţiuni participante la intervenţie. 

Art. 16. - În cazul alarmării pentru intervenţie, se consideră că s-a realizat capacitatea de 
intervenţie a serviciului, atunci când s-au prezentat pe locul de adunare 2/3 din personalul 
serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă cu dotarea de bază completă. 

CAPITOLUL 2 

ORGANIZAREA ŞI ATRIBUŢIILE SERVICIULUI VOLUNTAR 

Conducerea şi structura organizatorică 

Art. 17. - Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă înfiinţat în subordinea 
Consiliului Local al Comunei PERISOR, este condus de un şef, profesionist în domeniu şi are în 
structură: 

a) un compartiment pentru prevenire cu doi specialişti pentru prevenire; 
b) o formaţie de intervenţie condusă de un şef de formaţie, şi care încadrează două 

echipe specializate constituite pe următoarele domenii: stins incendii şi avertizare-alarmare
deblocare-salvare-evacuare, în funcţie de tipurile de riscuri identificate în sectorul de competenţă . 

Art. 18. - Activităţile ce se desfăşoară pentru acoperirea riscurilor potenţiale în sectorul de 
competenţă, atât din punct de vedere preventiv, cât şi din punct de vedere operaţional la care 

participă serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă vor fi organizate de comitetul local pentru 
situaţii de urgenţă şi verificate de preşedintele acestuia, respectiv primarul localităţii. 

AtribuJiile serviciului voluntar 

Art. 19. - (1) Serviciul voluntar desfăşoară activităţi de informare şi instruire 
privind cunoaşterea şi respectarea regulilor şi măsurilor de prevenire, comportare şi 
apărare împotriva incendiilor sau dezastrelor prin: 

a) executarea programului de pregătire de specialitate a voluntarilor; 
b) cunoaşterea încălcărilor frecvente ale normelor de prevenire şi stingere a incendiilor ş i 

a cauzelor de incendiu, sau alte situaţii de urgenţă; 
c) sprijinirea conducătorilor instituţiilor aparţinând primăriei pentru instruirea 

persoanelor care execută lucrări cu pericol de incendiu; 
d) popularizarea prin instructaje, cât şi pe timpul executării controalelor de prevenire, a 

actelor normative care reglementează activitatea de management a s ituaţiilor de urgenţă , a cauzelor 
şi împrejurărilor care duc la izbucnirea incendiilor sau alte situaţii de urgenţă ş i consec in\ele 

acestora; 
e) executarea de aplicaţii şi exerciţii practice de intervenţie; 
f) participarea la aplicaţii de cooperare cu serviciile profesioniste pentru situaţii de 

urgenţă şi alte forţe stabilite prin planurile de cooperare; 
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g) asigurarea cunoaşterii tehnicii de luptă din dotare şi a instrucţiunilor de exploatare a 
acesteia; 

h) asigurarea cunoaşterii tuturor tipurilor de riscuri, a surselor şi sistemelor de alimentare 

cu apă. 

(2) Serviciul voluntar verifică modul de aplicare a normelor, dispoziţiilor, 

instrucţiunilor şi măsurilor de prevenire, care constă în: 
a) efectuarea de controale asupra modului în care se aplică normele de prevenire a 

incendiilor sau a altor situaţii de urgenţă; 
b) prezentarea de propuneri pentru înlăturarea deficienţelor constatate precum şi sprijin 

pentru rezolvarea operativă a acestora; 
c) stabilirea de restricţii ori interzicerea utilizării focului deschis şi efectuării unor lucrări 

cu pericol de incendiu în locuri cu substanţe inflamabile, pentru a preveni producerea de incendii, 
explozii, etc.; 

d) supravegherea cu personal şi mijloace tehnice de specialitate adecvate a pericolului de 
incendiu, a locurilor în care se execută diverse lucrări cu grad ridicat de periculozitate ; 

e) sprijinirea conducătorilor instituţiilor subordonate primăriei pentru realizarea activită ţii 

de prevenire; 
f) sprijinirea conducătorilor locurilor de muncă la organizarea intervenţiei în situaţii de 

urgenţă; 

g) acţionarea prin mijloace legale pentru înlăturarea imediată a oricărui pericol constatat 
pe timpul controlului de prevenire sau adus la cunoştinţă de alte persoane; 

h) informarea primăriei, a personalului inspecţiei de prevenire din cadrul inspectoratului 
pentru situaţii de urgenţă judeţean asupra încălcărilor deosebite de la normele de prevenire şi starea 
de pericol şi prezentarea de propuneri menite să înlăture pericolul. 

(3) Serviciul voluntar execută acţiuni de intervenţie pentru stingerea incendiilor, 
căutare, salvare, acordarea primului ajutor, limitarea efectelor unor situaţii de urgenţă, 

protecţia persoanelor, a bunurilor materiale şi a mediului, evacuare, reabilitare, etc. În acest 

scop: 
a) întocmeşte documentele operative de intervenţie; 
b) planifică, organizează şi execută instruirea personalului serviciului asupra modului de 

intervenţie în diferite situaţii; 
c) asigură menţinerea în stare de funcţionare a mijloacelor de intervenţie , averti zare, 

anunţare şi semnalizare a incendiilor, a instalaţiilor de stingere, a surselor de alimentare cu apă ş i a 

căilor de acces şi de intervenţie din cadrul localităţii; 
d) asigură forţele şi mijloacele de intervenţie în caz de incendiu, sau alte situaţii prin 

luarea tuturor măsurilor de protecţie până la înlăturarea stării de pericol; 
e) dispune restrângerea utilizării clădirilor incendiate, avariate ori ameninţate, inel usi v 

evacuarea persoanelor şi animalelor din acestea, precum şi a folosirii terenurilor din vecinătatea 

imobilelor respective; 
f) utilizează, potrivit legii, gratuit apa, indiferent din sursa din care provine; 
g) se deplasează cu autospecialele şi mijloacele tehnice din dotare la locul intervenţiei , pe 

drumuri care nu sunt deschise circulaţiei publice ori pe terenuri, indiferent de forma de proprietate, 

dacă cerinţele de operativitate şi de lucru impun aceasta; 
h) solicită organelor abilitate oprirea ori limitarea traficului public în zona desfăşură rii 

operaţiunilor de intervenţie; 
i) are dreptul să intre, pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice, în orice incintă a 

organismelor şi organizaţiilor, instituţiilor şi agenţilor economici; 
j) are dreptul să intre, pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice, în locuinţ~le persoanelor 

fizice la solicitarea sau cu consimţământul acestora, în condiţiile prevăzute de lege. In cazul în care 
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se impune înlăturarea unor factori de risc, care prin iminenţa ameninţării lor pot declanşa o situaţie 
de urgenţă, consimţământul nu este necesar; 

k) solicită sprijinul instituţiilor publice, agenţilor economici, mijloacelor de informare în 

masă şi cetăţenilor pentru luarea măsurilor urgente în vederea prevenirii, limitării sau înlăturării 
unor pericole iminente ce pot provoca situaţii de urgenţă; 

l) stabileşte, împreună cu organele abilitate de lege, cauzele probabile ale producerii 
situaţiilor de urgenţă şi pmiicipă, la cerea acestora, la identificarea şi stabilirea factorilor care au 
generat unele situaţii de urgenţă. 

(4) Serviciul voluntar acordă ajutor persoanelor sinistrate sau a căror viaţă este pusă 
în pericol în caz de explozii, inundaţii, alunecări de teren, accidente şi în caz de dezastre pe 
teritoriul localităţii. În acest scop: 

a) participă la acţiuni de alimentare cu apă în caz de deteriorare a reţelei şi a surselor de 
alimentare cu apă; 

b) asigură evacuarea apei din subsoluri, canale tehnologice şi alte locuri inundate; 
c) menţine în stare de funcţionare mijloacele tehnice de refulare şi absorbţie a apei ; 
d) organizează şi pune în funcţiune, prin forţele proprii sau împreună cu alte structuri, 

locaţii speciale cu dotările necesare asigurării condiţiilor minime de supravieţuire a populaţiei; 
e) supraveghează permanent, pe timpul apelor mari, secţiunile podurilor şi podeţelor 

subdimensionate de pe raza localităţii pentru prevenirea inundaţiilor; 
f) participă la acţiunile operative desfăşurate de specialiştii unităţilor deţinătoare de 

lucrări cu rol de apărare împotriva inundaţiilor. 

(5) Serviciul voluntar participă la efectuarea de deblocări şi înlăturarea 

dărâmăturilor provocate de dezastre. În acest scop: 
a) trebuie să cunoască planurile clădirilor şi ale instalaţiilor tehnologice din cadrul 

localităţii. De asemenea vor fi însuşite cunoştinţele minime necesare despre instalaţiile de 
alimentare cu energie electrică, gaze, apă şi canalizare; 

b) stabileşte ipoteze de acţiune pentru stingerea incendiilor, în condiţiile în care datorită 
diferitelor situaţii sunt afectate reţelele instalaţiilor de apă pentru stingerea incendiilor din cadrul 
localităţii; 

c) participă la salvarea persoanelor de sub dărâmături şi la deblocarea căilor de acces, în 
vederea asigurării deplasării mijloacelor tehnice, pentru intervenţii în situaţii de dezastre; 

d) participă, după caz la alimentarea cu apă a unor instalaţii tehnologice sau de stingere a 
incendiilor, în situaţia deteriorării instalaţiilor cu apă proprii . 

Atribuţiile compartimentului/specialiştilor pentru prevenire 

Art. 20. - Compmiimentul pentru prevenire/specialiştii pentru prevenire are/au ca atribuţii 

principale: 
a) prevenirea producerii unor situaţii de urgenţă, prin acţiuni de îndrumare şi control din 

sectorul de competenţă; 
b) participă la elaborarea şi aplicarea concepţiei de apărare împotriva incendiilor la 

nivelul unităţii administrativ teritoriale, instituţiei sau operatorului economic; 
c) verifică şi controlează respectarea şi aplicarea normelor de apărare împotriva 

incendiilor în localităţile din sectorul de competenţă, în unităţile şi instituţiile de învăţământ , la 
operatorii economici şi instituţiile publice din subordinea consiliului local, pe timpul adunărilor şi 
manifestărilor publice sau la solicitarea conducătorilor operatorilor economici din sectorul de 

competenţă; 
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d) propune includerea în bugetul administraţiei publice locale a fondurilor necesa re 
organizării activităţii de apărare împotriva incendiilor şi protecţiei civile, dotării cu mijloace tehnice 
pentru apărarea împotriva incendiilor şi echipamente de protecţie specifice; 

e) îndrumă şi controlează activitatea de apărare împotriva incendiilor şi participă la 
efectuarea analizei privind respectarea încadrării în criteriile de constituire a serviciului de urgenţă 
voluntar; 

f) participă la întocmirea analizei activităţii de prevenire şi a neregulilor constatate şi 
propune măsuri pentru remedierea acestora; 

g) participă la pregătirea profesională a personalului serviciului de urgenţă voluntar şi la 
cursurile de pregătire, instruirile şi convocările organizate sau desfăşurate de serviciile profesioniste 
în afara localităţii şi la concursuri profesionale; 

h) acordă sprijin şi asistenţă tehnică de specialitate centrelor operative pentru situaţii de 
urgenţă în îndeplinirea atribuţiilor; 

i) verifică petiţiile cetăţenilor în probleme privind situaţiile de urgenta şi fac propuneri 
primarului pentru soluţionarea acestora; 

j) participă la şedinţele de pregătire profesională organizate conform planificărilor 
realizate de şeful serviciului; 

k) răspund de completarea şi păstrarea carnetelor cu constatările rezultate din control 
înmânate de şeful serviciului şi a notelor de control întocmite; 

1) desfăşoară activităţi de informare preventivă a populaţiei cu privire la tipurile de risc 
specifice zonei; 

m) desfăşoară activităţi de informare şi instruire privind cunoaşterea şi respectarea 
regulilor şi a măsurilor de apărare împotriva incendiilor. 

Atribuţiile formaţiei de intervenţie 

Art. 21. - Formaţia de intervenţie are următoarele atribuţii: 
a) asigură intervenţia pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului ajutor şi 

protecţia persoanelor, a animalelor şi a bunurilor periclitate de incendii sau în alte situaţii de 
urgenţă; 

b) participă cu forţe proprii sau în cooperare cu alte forţe la operaţiuni şi activităţi de 
limitare şi înlăturare a urmărilor situaţiilor de urgenţă; 

c) identifică sursele de alimentare cu apă necesare intervenţiei în sectorul de competenţă 
şi o utilizează gratuit, indiferent de sursa din care provine; 

d) se deplasează cu autospecialele şi mijloacele tehnice din dotare la locul intervenţiei, pe 
drumuri care nu sunt deschise circulaţiei publice ori pe alte terenuri, indiferent de forma de 
proprietate, dacă cerinţele de operativitate şi de I ucru impun aceasta; 

e) solicită organelor abilitate oprirea ori limitarea traficului public în zona desfăş urării 

acţiunilor de intervenţie; 
f) intră, pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice, în orice incintă a organismelor şi 

organizaţiilor, instituţiilor şi operatorilor economici; 
g) intră în locuinţele persoanelor fi zice, la solicitarea sau cu consimţământul acestora , în 

condiţiile prevăzute de lege, pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice. În cazul în care se impune 
înlăturarea unor factori de risc, care prin iminenţa ameninţării lor pot declanşa o s ituaţie de urgenţă , 

consimţământul nu este necesar; 
h) propune persoanelor în drept oprirea funcţionării sau demolarea construcţiei 

incendiate, precum şi a celor vecine ori a unei părţi din acestea, în scopul limitării propagării 

incendiilor; 
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i) solicită sprijinul autorităţilor publice, mijloacelor de informare în masă şi cetăţenilor 
pentru luarea măsurilor urgente în vederea prevenirii, limitării sau înlăturării unor pericole iminente 
ce pot provoca situaţii de urgenţă; 

j) participă, împreună cu organele abilitate de lege, la stabilirea cauzelor probabil e 
producerii situaţiilor de urgenţă şi participă, la cererea acestora, la identificarea şi stabilirea 
factorilor de risc şi împrejurărilor care au generat situaţiile de urgenţă; 

k) execută acţiuni de intervenţie pentru localizarea şi stingerea incendiilor, salvarea 
oamenilor, acordarea primului ajutor, protecţia bunurilor şi mediului precum şi limitarea efectelor 
acestora; 

1) acordă ajutor, în condiţiile legii, persoanelor a căror viaţa este pusă în pericol în caz de 
explozie, inundaţii, alunecări de teren, accidente sau alte tipuri de dezastre ; 

m) participă la exe rciţii şi aplicaţii practice de intervenţie; 
n) participă la aplicaţii de cooperare cu serviciile profesioniste pentru situaţii de urgenţă 

şi alte forţe stabilite prin planurile de cooperare; 
o) execută, pe baza hotărârii consiliului local şi în condiţiile prevăzute de lege, unele 

servicii cum sunt: supravegherea măsurilor de apărare împotriva incendiilor la târguri , expoziţii. 
manifestări cultural-sportive, activităţi de filmare şi altele asemenea, transport de apă, evacuarea 
apei din subsolurile clădiri l o r sau din fântâni , limitarea, colectarea sau îndepărtarea unor produse 
poluante, efectuarea de lucr:'l ri la înălţime, tnrnsport de apă; 

p) execută alte sarcini şi misiuni în l egătură cu atribuţiile serviciului voluntar, stabilite de 
şeful serviciului ori de preşedintele comitetului local pentru situaţii de urgenţă. 

Atribujiile ec/1 ipelor specializate 

Art. 22. - (1) Şefii ele echipe răspund de instruirea, de mobilizarea, ieşirea la alarmă si de 
disciplina echipelor si, de ase111enea, răspund de pregătirea de specialitate din domeniul lor de 
competenţă, pentru întregul personal al echipelor şi de colaborarea între echipe, pentru îndeplinirea 

misiunilor. 

(2) Echipele speciali zate au următoare l e atribuţii : 

a) asigură intervenţia pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului ajutor şi 
protecţia persoanelor, a a11 i1 m1 lc lor şi a bunurilor periclitate de incendii sau în alte situaţii de 

urgenţă; 

b) participă cu foq e proprii sau în cooperare cu alte forţe la operaţiuni şi activităţi de 

limitare şi înlăturare a urmărilor situaţiilor de urgenţă; 
c) identifică sursele de alimentare cu apă necesare intervenţiei în sectorul de competenţă 

şi o utilizează gratuit, indife rent de sursa din care provine; 
d) pătrunde, pentr1 î::.l cplinirea a tri b uţiilor specifice, în orice incintă a organismelor şi 

organizaţiilor, instituţiilor şi upuatorilor economici; 
e) solicită sprijinu l a 11 to rităţilor publice, mijloacelor de informare în masă şi cetăţenilor 

pentru luarea măsurilor urgente în vederea prevenirii, limitării sau înlăturării unor pericole iminente 

ce pot provoca situaţii de m '.' n\.1 : 
f) participă, împ r, ·11 1 ~~ cu organele abilitate de lege, la stabilirea cauzelor probabile 

producerii situaţiilor de t11 „ -'1 ş i partici 1':-1. la cererea acestora, la identificarea şi stabilirea 

factorilor de risc şi împrejur[1· ·1 r care au genera t situaţiile de urgenţă; 
g) execută acţiuni d._· intervenţie pentru localizarea şi stingerea incendiilor, salvarea 

oamenilor, acordarea primult 1i :1j utor protecţia bunurilor şi mediului precum şi limitarea efec telor 

acestora; 
h) acordă ajutor, î 11 c ( 111 cl iţiile legi i, p-rsoanelor a căror viaţa este pusă în pericol în caz de 

explozie, inundaţii, alunecă r <
1 L ~Te n , acciclc •:tc sau alte tipuri de dezastre; 
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i) participa la exerciţii şi aplicaţii practice de intervenţie; 
j) participă la concursurile profesionale ale serviciilor voluntare şi private pentru situaţii 

de urgenţă; 

k) participă la aplicaţii de cooperare cu serviciile profesioniste pentru situaţii de urgenţă 
şi alte forţe stabilite prin planurile de cooperare; 

1) execută, pe baza hotărârii consiliului local şi în condiţiile prevăzute de lege, unele 
servicii cum sunt: supravegherea măsurilor de apărare împotriva incendiilor la târguri , expoziţii , 

manifestări cultural-sportive, activităţi de filmare şi altele asemenea, transport de apă , evacuarea 
apei din subsolurile clădirilor sau din fântâni, limitarea, colectarea sau îndepărtarea unor produse 
poluante, efectuarea de lucrări la înălţime; 

m) participă la salvarea persoanelor şi bunurilor materiale în caz de inundaţii sau 
accidente la baraje hidrotehnice; 

n) participă la salvarea oamenilor şi animalelor în cazul unor accidente în care au fo st 
implicate substanţe chimice sau radioactive; 

o) participă la asigurarea cu apă potabilă a populaţiei din zona dezastrului sau a 
accidentului major; 

p) asigură distribuirea hranei şi a bunurilor de primă necesitate pentru persoanele 
sinistrate; 

q) paiiicipă temporar la acţiuni de refacere a construcţiilor şi a unor lucrări de mică 
dimensiune; 

r) participă la instalarea taberelor pentru sinistraţi şi la acţiunile ce se desfăşoară pentru 
asigurarea condiţiilor de trai ale acestora; 

s) participă la asigurarea iluminatului pe timp de noapte pentru necesităţi proprii de 
intervenţie sau la cererea altor servicii de urgenţă; 

t) execută alte sarcini şi misiuni în legătură cu atribuţiile serviciului voluntar, stabilite el e 
şeful serviciului ori de preşedintele comitetului local pentru situaţii ele urge nţă ; 

u) cercetează, identifică şi evaluează efectele dezastrului care s-a produs în sectorul de 

competenţă; 

v) transmite date şi informaţii centrului operativ al comitetului local pentru situaţii de 

urgenţă; 

w) organizează căutarea şi salvarea oamenilor surprinşi sub dărâmături - salvarea 
victimelor rezultate în urma incendiilor, accidentelor rutiere de mari proporţii , aviati ce , feroviare. 
exploziilor sau avariilor tehnologice. 

4. Atribujiile echipei de stins incendii 

Art. 23. - Echipa de stins incendii are următoarele atribuţii : 

a) participă la acţiuni de intervenţie în caz de incendii dar ş i de cal a mităţi naturale. 
accidente, etc. şi intervine pentru salvarea persoanelor aflate în pericol; 

b) execută alte misiuni/activităţi, ordonate, în conformitate cu prevederile regulamentare, 

de către şeful de echipă; 
c) se preocupă permanent pentru ridicarea propriului nivel de cunoştinţe de specialitate, 

menţinerea şi dezvoltarea nivelului de pregătire fizică, perfecţionarea deprinderilor de lucru cu 
accesoriile şi echipamentele pe care le are în primire, dezvoltarea spiritului de orientare, iniţi ativă ş i 
lucru în echipă, păstrarea în stare de funcţionare a accesoriilor/utilajelor/ 

echipamentelor/materialelor din dotare; 
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d) răspunde de localizarea şi li~hidarea incendiilor, a urmărilor calamitaţilor naturale şi 
catastrofelor din sectorul de lucru încredinţat şi ·de folosirea cu eficienţă a substanţelor şi 
mijloacelor iniţiale de stingere; 

e) răspunde de asigurarea alimentarii cu apă şi alimentarea mijloacelor de stins incendii ; 
f) execută mânuirea corectă a utilajelor, accesoriilor şi echipamentului de protecţie din 

dotare; 
g) utilizează şi întreţine stingătoarele din dotarea mijloacelor mobile de primă intervenţie; 
h) execută, la ordin, desfaceri, tăieri şi demolări; 
i) recunoaşte alte surse de apă apropiate şi amenajează, la nevoie, surse de apă pentru 

alimentare. 

2. AtrihuJiile echipei de avertizare-alarmare-căutare-deblocare-salvare-evacuare: 

Art. 24. - Echipa de înştiinţare-alarmare acţionează pentru realizarea, exploatarea şi 

menţinerea în stare de funcţionare a sistemelor de alarmare în scopul înştiinţării şi alarmării 

populaţiei şi pentru conducerea formaţiei de intervenţie. Aceasta îndeplineşte următoarele misiuni: 
a) asigură legăturile cu eşaloanele superiore şi cu forţele cu care se cooperează; 
b) execută cercetarea de transmisiuni; 
c) asigură primirea şi transmiterea cu prioritate a semnalelor de înştiinţare şi alarmare a 

populaţiei din localitate despre iminenţa producerii sau producerea situaţiilor de urgenţă; 
d) reface şi asigură funcţionarea normală a sistemelor de înştiinţare şi alarmare în cazul 

dezorganizării în urma producerii situaţiilor de urgenţă; 
e) execută întreţinerea şi repararea tehnicii de înştiinţare-alarmare , precum şi exploatarea 

corectă a acestora; 
f) execută paza şi apărarea obiectivelor de transmisiuni la nevoie. 

Art. 25. Cercetează şi descoperă în timp oportun a urmărilor situaţiilor de urgenţă ş1 

raportarea lor către comandantul intervenţiei, şi structurilor superioare . 

2) Execută cercetarea, folosind căile de acces practicabile, determină ş i ra portează datele 
despre urmările situaţiilor de urgenţă. 

Acţionează independent sau în colaborare cu alte formaţii primite în sprijin pentru îndeplinirea 

următoarelor misiuni: 
a) crearea căilor de acces spre locurile de intervenţie pentru formaţiile de intervenţie şi 

tehnica din dotare; 
b) scoaterea şi salvarea victimelor de sub dărâmături , clin ad ă pos turil e bl oca te sa u 

avariate, asigurarea cu aer a adăposturilor blocate; 
c) salvarea de la înălţimi a victimelor surprinse în clădirile avariate, dărâmarea sau 

sprijinirea zidurilor care prezintă pericol de prăbuşire; 
d) evacuarea răniţilor şi contaminaţilor la punctele de acordare a primului ajutor medical , 

sau la unităţile spitaliceşti; 
e) participă la deblocarea căilor de comunicaţii (străzil o r) ele cl Eirâm ă turi ş i tehni că 

deteriorată sau alte obstacole în scopul asigurării deplasării sau aprovizionării popul aţi e i ; 
f) participă la refacerea capacităţilor de producţie şi a construcţiilor avariate. 

(2) Participă, cu tehnica din înzestrare, la construirea sau amenajarea adăposturilor de 

protecţie civilă. 

(3) Cooperează cu celelalte echipe din serviciul voluntar sau cu formaţiunile primite în 

sprijin pentru: 
a) prevenirea şi protecţia cetăţenilor şi a personalului echipelor de intervenţie, împotriva 

pericolului exploziilor; 
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b) crearea căilor de acces şi dărâmarea unor elemente de construcţii care prezintă peri col 
de prăbuşire; 

c) scoaterea răniţilor şi contaminaţilor de sub dărâmături , din zonele puternic contaminate 

radioactiv şi cu substanţe toxice de luptă; 
d) salvarea de la înălţimi şi din adăposturile blocate sau avariate a răniţilor ; 

e) transportul răniţilor, contaminaţilor şi bolnavilor la formaţiile medicale; 
f) decontaminarea căilor de acces în sectorul de intervenţie; 
g) tratarea personalului. 

(4) Cu privire la evacuarea populaţiei se execută următoarele misiuni: 
a) asigură funcţionarea instituţiilor statului, menţinerea ordinii publice ş i desfăşurarea 

activităţilor sociale vitale în situaţii de urgenţă; 

b) asigură legături de comunicaţii , condiţiile de cazare, hrănire şi as i stenţă medical ă , ş i 

participă la asigurarea condiţiile necesare pentru continuarea activităţii social-economice, 
funcţionarea instituţiilor şi operatorilor economici, desfăşurarea procesului de învă ţământ etc.; 

c) asigură amenajarea şi dotarea spaţiilor de adăpostire pentru populaţie ; 

d) organizează instalarea, dotarea şi funcţionarea adăposturilor şi taberelor de sinistraţi; 
e) sprijină autoevacuarea populaţiei din zonele afectate; 
f) acţionează pentru îndeplinirea măsurilor de asigurare a evacuării: s iguranţă, pază ş i 

ordine, asigurare medicală, aprovizionare cu alimente de strictă necesitate etc. ; 
g) acordă primul ajutor bolnavilor şi răniţilor ; 

h) acţionează pentru evacuarea cazurilor grave la spitalele din zonă; 
i) participă la asigurarea ordinii şi siguranţei publice în punctele de adunare, îmbarcare, 

debarcare, primire şi repartiţie; 
j) participă la dirijarea circulaţiei , asigurarea priorităţii ş i s i guranţe i pe timpul depl asă rii 

coloanelor de evacuaţi; 
k) asigură paza bunurilor materiale; 
1) asigură consiliere psihologică pentru populaţie, pe timpul evacuării , în scopul evitării 

producerii panicii sau combaterii acesteia în cazul în care s-a produs. 

(3) Atunci când nu îndeplineşte atribuţiile specifice, echipa de evacuare participă la acţiuni 
de deblocare-salvare, la aprovizionarea cu materiale, alimente şi apă a formaţi e i de intervenţi e ş i 

populaţiei, la întărirea măsurilor de pază şi ordine la locul de intervenţie , precum ş i la alte acţiuni 
stabilite de şeful formaţiei de intervenţie. 

CAPITOLUL3 

ATRIBUŢIILE PERSONALULUI DIN STRUCTURA SERVICIULUI 
VOLUNTAR 

SECŢIUNEA 1 

Atribufiile şefului de serviciu 

Art. 26. - Şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă are urmă toa re l e atribu\i i: 
1) Asigură îndeplinirea atribuţiilor de către serviciul voluntar, în condiţiile legii, în sectorul de 

competenţă stabilit cu acordul inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean ; 
2) Organizează intervenţia în caz de incendiu a serviciului voluntar, asigură participarea la 

intervenţie a acestuia cu mijloacele din dotare şi conducerea intervenţiei , până la stingerea 

incendiului ori până la sosirea forţelor inspectoratului; 
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3) Asigură acoperirea din punct de vedere al intervenţiei , în timpul de răspuns stabilit, cu cel 
puţin o autospecială de intervenţie, a teritoriului sectorului de competenţă; 

4) Asigură organizarea activităţii de prevenire desfăşurată de serviciul voluntar în sectorul de 
competenţă; 

5) Se preocupă de încheierea şi respectarea contractelor de intervenţie , convenţiilor sau 
protocoalelor încheiate cu alte consilii locale sau cu operatorii economici care au constituite servicii 
voluntare/private dotate cu autospeciale de intervenţie până la asigurarea dotării la nivelul prevăzut 
de reglementările în vigoare; 

6) Analizează şi asigură respectarea criteriilor la constituirea, dimensionarea ş i dotarea 
structurilor serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă în funcţie de numărul de 
gospodării/locuinţe individuale din sectorul de competenţă şi tipurile de riscuri identificate în profil 
teritorial; 

7) Face propuneri şi se preocupă de asigurarea echipelor specializate conform criteriilor 
stabilite de anexa 4 la O.M.A.I. 75/2019; 

8) Asigură amplasarea în teritoriu a formaţiilor de intervenţie ale serviciului voluntar, astfel 
încât să se respecte timpul mediu de alertare (5 - 10 minute) şi timpul de răspuns ; 

9)Asigură încadrarea serviciului cu personalul angajat ş i voluntar care corespunde cerinţe lo r 

de pregătire fizică şi psihică şi are calificarea şi aptitudinile necesare în vederea îndeplinirii 
atribuţiilor specifice; 

1 O) Se preocupă şi ţine evidenţa controlului medical, la încadrare şi anual, în condiţiile legii, a 
personalului serviciului voluntar; 

11) Se preocupă de asigurarea unei dotări corespunzătoare a serviciului care să permită: 
i. acoperirea riscurilor potenţiale din sectorul de competenţă , atât din punct de vedere 

preventiv, cât şi din punct de vedere operaţional; 
11. executarea oportună a misiunilor şi operaţiunilor specifice; 
m. corelarea performanţelor telmice ale mijloacelor de intervenţie cu specificul şi gradul 

de dificultate ale situaţiei de urgenţă, în vederea exploatării cu eficienţă max imă a 
acestora; 

iv. crearea condiţiilor necesare pentru pregătirea şi antrenamentul personalului ; 
12) Ia la cunoştinţă despre neregulile constatate pe timpul controalelor efectuate de 

inspectoratul judeţean, în ceea ce priveşte constituirea, dotarea şi încadrarea serviciului şi păstrează 
un exemplar din documentul de control încheiat cu această ocazie; face propuneri pentru 
dispunerea măsurilor necesare îmbunătăţirii activităţii pe această linie; 

13) Asigură respectarea criteriilor specifice care stau la baza dotării cu rnij Joace tehnice ş i 

materiale a serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă prevăzute în anexa nr. 2 la criteriil e el e 

performanţă, aprobate cu O.M.A.I. 75/2019; 
14) Asigură întocmirea, actualizarea permanentă şi păstrarea documentelor de organizare, 

desfăşurare şi conducere a activităţii serviciului voluntar pentru s ituaţii de urgenţă prevăzute în 
anexa nr. 3. la criteriile de performanţă, aprobate cu O.M.A.I. 75/2019; 

15) Asigură întocmirea corespunzătoare şi actualizarea, când este cazul , a regulamentului ele 
organizare şi funcţionare a serviciului, conform structurii-cadru prevăzută în anexa nr. 4 la criterii le 

de performanţă, a pro bate cu O .M.A.I. 75/2019; 
16) Verifică petiţiile cetăţenilor în probleme privind situaţiile de urgenţă şi face propuneri 

primarului pentru soluţionarea acestora. Solicită personalului compartimentului de prevenire 
carnetele cu constatările rezultate sau notele de control încheiate după finali zarea activităţii de 

control; 
17) Asigură selecţionarea voluntarilor, fără discriminări , pe baza egalităţii de şanse; 
18) Asigură încheierea şi rezilierea contractelor de voluntariat cu fiecare persoana se l ecţionată 

să facă paiie din serviciul voluntar; 
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19) Se preocupă de semnarea actualizarea, reînnoirea, rezilierea şi completarea contractelor 
de voluntariat; 

20) Asigură cunoaşterea de către voluntari a riscurilor pe care le presupune activitatea in 

serviciul de urgenta voluntar; 

21) Verifică ca persoana care solicita să se încadreze ca voluntar în serviciul de urgenţă 
voluntar să aibă domiciliul în unitatea administrativ-teritorială reprezentată de consiliul local, să 
aibă vârsta cuprinsa între 18 ani şi 50 de ani, să fie apt din punct de vedere medical , să posede 
documentele care să îi ateste pregătirea în specializarea pentru care încheie contractul de 
voluntariat, să nu fi fost condamnat pentru săvârşirea de infracţiuni cu intenţie, să nu fi pierdut 
anterior calitatea de voluntar în serviciul de urgenţă voluntar, etc; 

22) Asigură prioritate la încheierea contractului de voluntariat persoanelor care: 
1. au satisfăcut serviciul militar în termen sau cu termen redus, în specia lităţil e : 

pompieri, protecţie civila, geniu, transmisiuni , chimie, medicină , marină ; 

11. au absolvit cursurile specifice adaptării la misiuni şi la executarea acţiuni l or de 
intervenţie în situaţii de urgenţă/dezastre; 

23) Asigură promovarea personalului voluntar din serviciul de urgenţă voluntar; 
24) Ţine evidenţa contractelor de voluntariat încheiate şi înmânează un exemplar 

voluntarului; 
25) Organizează şi conduce activitatea de probă (primele 3-6 luni) , prin testare ş i verificare 

practică a persoanelor selecţionate să facă parte din · serviciul voluntar şi reziliază contractele cu 
persoanele care nu promovează testele şi verificările prevăzute mai sus; 

26) Asigură informarea semestrială a instituţiilor şi operatorilor economici ai căror salariaţi 
fac parte din serviciul de urgenta voluntar despre programul şi activităţile de pregătire ale acestora; 

27) Se preocupă ca instituţiile şi operatorii economici să faci liteze salariaţilor , care fac parte 
din serviciul de urgenta voluntar, participarea la activităţi l e de pregătire şi de interve nţie ale 

serviciului de urgenţă voluntar; 
28) Asigură participarea activă la elaborarea şi derularea programelor în domeniul situaţiilor 

de urgenţă; 
29) Asigură încadrarea personalului voluntar, în serviciu, pe funcţii corespunzătoare 

pregătirii sale profesionale; 
30) Asigură desfăşurarea activităţilor în cadrul serviciului în condiţiile lega le de protecţ i e a 

muncii, în funcţie de natura şi de caracteristicile activităţii respective; 
31) Face propuneri şi se preocupă pentru asigurarea personalului, angajat sau voluntar, din 

serviciu voluntar, la o societate de asigurări pentru caz de boală profesională, accident ori deces 
produs în timpul sau din cauza îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin pe timpul intervenţiilor , 

concursurilor profesionale, antrenamentelor ori altor misiuni specifice, cu plata primelor de 
asigurare de către beneficiarul voluntariatului . În lipsa asigurării sau în cazul neplăţii primelor de 
asigurare se preocupă ca toate costurile prestaţiilor medicale să fie suportate de către consi Ii ul local; 

32) Asigură eliberarea de către consiliul local a unui certificat nominal care sa ateste calitatea 
de voluntar în serviciul de urgenta voluntar, conform modelului prezentat in anexa nr. 2 la H.G .R. 

1579/2005 şi ţine evidenţa acestora; 
33) Solicită beneficiarului voluntariatului rambursarea în condiţiile convenite în contract a 

cheltuielilor efectuate de personalul voluntar pentru realizarea activităţii de intervenţi e ; 
34) Face demersurile necesare pentru păstrarea de către voluntari a locului de muncă ş i a 

drepturilor salariale la instituţia/operatorul economic la care sunt angajaţi, pe perioada în care 

participă la intervenţii, cursuri de pregătire sau concursuri profesionale; 
35) Asigură controlul medical anual personalului serviciului de urgenta voluntar; 
36) Se preocupă de asigurarea pentru voluntari a uniformei, echipamentului de protecţie , 

aparatură şi mijloace de înştiinţare, precum şi de despăgubirea corespunzătoare a vo luntarilor în 
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cazul în care pe timpul intervenţiei i s-a degradat îmbrăcămintea ori alte bunuri personale, acordate 
de beneficiarul voluntariatului, conform legii; 

37) Asigură voluntarilor antidot adecvat naturii mediului de lucru pe timpul intervenţiei ş i 

hrana gratuită, în echivalentul a cel puţin 2.000 de calorii/zi, în cazul operaţiunilor de peste 4 ore, 
acordate de beneficiarul voluntariatului, conform legii; 

38) Se preocupă de asigurarea pentru voluntari a drepturilor de deplasare, cazare şi diurna pe 
timpul cât se află la cursuri de pregătire şi concursuri profesionale organizate în afara localităţii în 
care funcţionează serviciul de urgenta voluntar, acordate de beneficiarul voluntariatului, conform 
legii, şi compensaţii în bani pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenţii şi la celelalte 
activităţi prevăzute în programul serviciului de urgenta voluntar. Cuantumul orar al compensaţiei 
acordate voluntarului se stabileşte şi se achită de consiliul local, diferenţiat pe categorii de funcţii, şi 
nu poate fi mai mic decât cuantumul orar calculat la valoarea salariului lunar minim pe economie; 

39) Asigură respectarea cu stricteţe de către voluntari a clauzelor contractului de voluntariat; 
40) Asigură păstrarea confidenţialităţii informaţiilor la care are acces în cadrul serviciului; 
41) Asigură participarea la programele de pregătire, cursurile de instruire sau concursuri 

organizate sau stabilite de beneficiarul voluntariatului; 
42) Utilizează în condiţii de eficienţă, eficacitate şi economicitate bunurile aflate în folosinţa 

serviciului de urgenţă voluntar şi acţionează pentru păstrarea mijloacelor tehnice din dotarea 
acestuia în perfectă stare de funcţionare; 

43) Sesizează organele în drept despre neregulile din domeniul de activitate constatate în 
sectorul de competenţă; 

44) Să fie respectuos, cuviincios şi corect în relaţiile cu personalul serviciului de urgenţă 

voluntar şi să dovedească solicitudine şi respect faţă de orice persoană; 
45) Acordă sprijin colegilor pe timpul executării misiunilor şi intervenţiilor; 
46) Este disciplinat şi dovedeşte probitate profesională şi morală în întreaga activitate iar prin 

întregul său comportament se arată demn de consideraţia şi încrederea impuse de statutul său ; 

47) Asigură eliberarea legitimaţiilor de voluntar membrilor serviciului voluntar; 
48) Asigură personalului voluntar din serviciul de urgenta uniforma, echipamentul ele 

protecţie şi însemne distinctive, ale căror descriere, condiţii de acordare ş i folosire se stabilesc prin 
regulamentul elaborat de Ministerul Administraţiei şi Internelor, aprobat prin hotărâre a Guvernului 
şi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I; 

49) ine evidenţa actelor de eroism, curaj şi devotament în executarea unor misiuni , precum şi 

pentru merite deosebite în îndeplinirea îndatoririlor ale personalului voluntar ş i propune acordarea 
de către beneficiarul voluntariatului de recompense morale şi materiale personalului se rviciului 

voluntar; 
50) Asigură promovarea în mass-media locală şi centrală a acţiunilor întreprinse de serviciul 

voluntar; 
51) Aplică sancţiuni personalului din serviciul de urgenţă voluntar pentru abateri de la 

regulile de disciplină, neîndeplinirea îndatoririlor sau a condiţiilor contractuale; 
52) Asigură prelungirea şi renegocierea contractelor de voluntariat cu personalul se rviciu lui . 
53) Face denunţarea contractelor de voluntariat cu un preaviz de 15 zi le, cu obligaţia 

prezentării motivelor atunci când situaţia o impune; 
54) Tine, pentru fiecare voluntar, un dosar individual care cuprinde toate documentele 

referitoare la contractul de voluntariat, încadrare, avize, renegocierea şi încetarea activităţii, s itu aţ ia 
medicală, precum şi recompensele şi sancţiunile; 

55) Participă la întocmirea planurilor anuale şi de perspectivă pentru asigu rarea resurse lor 

umane, materiale şi financiare destinate prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă ; 
56) Gestionează şi asigură conservarea tehnicii şi a materialelor de protecţie civilă; 
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57) Întocmeşte planurile operative, de pregătire şi planificare a exerciţiil o r de specialitate ale 
serviciului voluntar; 

58) Propune fondurile necesare asigurării cu tehnică şi materiale specifice; 

59) Conduce exerciţiile , aplicaţiile şi activităţile de pregătire a serviciului voluntar; 
60) Urmăreşte realizarea, întreţinerea şi funcţionarea legăturilor şi mijloacelor de în ştiinţare ş i 

alarmare în situaţii de urgenţă; 
61) Solicită asistenţă tehnică şi sprijin pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă; 
62) Exercită controlul aplicării măsurilor de prevenire în plan local; 
63) Asigură evacuarea populaţiei din zonele afectate de situaţiile de urgenţă; 

64) Dispune măsuri pentru asigurarea ordinii publice în zona sinistrată; 

65) Stabileşte şi urmăreşte îndeplinirea măsurilor şi a acţiunilor de prevenire şi de pregătire a 
intervenţiei , în funcţie de încadrarea în clasificarea de protecţie civilă; 

66) Solicită anual fonduri pentru cheltuieli necesare desfăşurării activităţil o r de protecţi e 
civilă; 

67) Înştiinţează persoanele şi organismele competente asupra factorilor de risc şi le 
semnalează, de îndată, cu privire la iminenţa producerii sau producerea unei s ituaţii de protecţie 
civilă în sectorul de competenţă; 

68) Asigură menţinerea în stare de funcţionare a mijloacelor de înştiinţare-alarmare , s paţiil e 

de adăpostire şi mijloacele tehnice proprii, destinate adăpostirii sau intervenţie i , ţine ev id enţa 

acestora şi le verifică periodic; 
69) Asigură informarea şi educarea preventivă a populaţiei privind protecţia civilă şi 

prevenirea incendiilor; 
70) Participă la emisiuni radio şi TV pentru a asigura prezentarea riscurilor potenţiale , 

măsurilor preventive şi a modului de acţiune şi comportare a populaţiei pe timpul situaţiilor de 
urgenţă; 

71) Participă la derularea programelor de recuperare, reabilitare sau de restaurare pe timpul 
situaţiilor de urgenţă; 

72) Elaborează norma de dotare a serviciului voluntar şi asigură avizarea acesteia de către 

inspectoratul pentru situaţii de urgenţă judeţean şi aprobarea de către prefectul judeţului ; 

73) Elaborează materiale didactice necesare pentru protecţia civil ă : filme, diafilme, pl an şe , 

manuale, broşuri, pliante, reviste şi materiale de popularizare a activităţil o r de protecţi e c i v il ă ; 

74) Anunţă şi informează despre evenimentele periculoase produse sau privind măsurile de 
protecţie civilă luate ori necesar a fi luate; 

75) Propune consiliului local sumele necesare în vederea organizării, înzestrării , funcţionării 

şi îndeplinirii atribuţiilor legale de către serviciul de urgenţă voluntar şi exercită controlul folosirii 

acestora; 
76) Participă la analiza semestrială şi ori de câte ori este nevoie, a capacităţii de apăra re 

împotriva incendiilor în sectorul de competenţă şi informează inspectoratul pentru situaţii de 
urgenţă judeţean cu privire la măsurile stabilite pentru optimizarea acesteia; 

77) Solicită consiliului local imobile şi spaţii amenajate corespunzător pentru funcţionarea 
serviciului de urgenţă voluntar, precum şi mijloacele de comunicaţii necesare; 

78) Asigură realizarea şi menţinerea în stare de funcţionare a căilor de acces, a sistemelor de 
anunţare, alarmare, precum şi de alimentare cu apă în caz de incendiu; 

79) Organizează şi execută, prin compartimentul de prevenire al se rviciului vo luntar, 
controlul privind aplicarea normelor de apărare împotriva incendiilor în sectorul de competenţă şi 
respectării regulilor de apărare împotriva incendiilor la gospodăriile cetăţeneşti ; informează 

populaţia cu privire la modul de comportare şi de intervenţie în caz de incendiu; 
80) Face propuneri pentru dotarea serviciului de urgenţă voluntar, potri vit normelor. cu 

mijloace tehnice pentru apărare împotriva incendiilor şi echipamente de p ro tecţi e specifice. 
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carburanţi, lubrifianţi şi alte mijloace necesare susţinerii operaţiunilor de intervenţie , inclusiv hrana 
şi antidotul pentru participanţii la intervenţiile de lungă durată; 

81) Analizează anual dotarea cu mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor a 

serviciului şi solicită consiliului local completarea acesteia, conform normelor în vigoare; 
82) Comunică de îndată inspectoratului scoaterea şi repunerea din/în funcţiune a oricărei 

autospeciale de intervenţie, precum şi, în scris, dotarea cu autospeciale de intervenţie noi ; 
83) Participă şi asigură, prin componenta preventivă a servic iului , desfăşurarea activităţi l or de 

informare şi educaţie antiincendiu a populaţiei; 
84) Participă la elaborarea şi aplicarea concepţiei de apărare împotriva incendiilor în sectorul 

de competenţă; 

85) Propune includerea în bugetele locale a fondurilor necesare organizării activităţii de 
apărare împotriva incendiilor, dotării cu mijloace tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor ş i 

echipamente de protecţie specifice; 
86) Acordă sprijin şi asistenţă tehnică de specialitate centrelor operative pentru situaţii de 

urgenţă în îndeplinirea atribuţiilor; 
87) Solicită fondurile necesare pentru indemnizaţiile personalului serviciului de urgenţă 

voluntar, pentru timpul efectiv de lucru la intervenţii şi la celelalte activităţi prevăzute în programul 
serviciului şi stabileşte împreună cu consiliul local cuantumul orar al indemnizaţiei ; 

88) Informează inspectoratul pentru situaţii de urgenţă judeţean despre izbucnirea şi stingerea, 
cu forţe şi mijloace proprii, a unui incendiu şi de transmite raportul de intervenţie în termen de 3 
zile lucrătoare; 

89) Asigură încadrarea serviciului de urgenţă voluntar cu personal atestat în condiţii le legi i, 
pregătirea profesională şi antrenarea acestuia pentru intervenţie şi ţine evidenţa rezultatelor obţi nute 

de către aceştia în cadrul serviciului de urgenţă voluntar; 
90) Asigură cunoaşterea şi respectarea măsurilor de apărare împotriva incendii lor, sta bi Ii te în 

sectorul de competenţă; 
91) Ţine evidenţa documentelor care au stat la baza eliberării avizului pentru înfiinţarea 

serviciului voluntar; 
92) Asigură participarea serviciului la concursurile profesionale ale servicii lor de urgenţă 

voluntare şi private; 
93) Participă şi asigură organizarea şi desfăşurarea concursurilor cercuri lor de elevi „Prietenii 

Pompierilor" şi „Cu viaţa mea apăr viaţa" ; 
94) Verifică respectarea prevederilor actelor normative si ale celorlalte reglementari privind 

apărarea împotriva incendiilor si protecţia civila în sectorul de competenţă; 
95) Asigură identificarea, evaluarea si analizarea pericolelor potenţiale prin aprecierea 

posibilităţilor de apariţie a lor si a consecinţelor acestora asupra vieţi i oamenilor, mediului s1 
bunurilor materiale în sectorul de competenţă; 

96) Asigură informarea populaţiei si a salariaţilor privind pericolele potenţi a l e , precum s1 

modul de comportare in situaţii de urgenta în sectorul de competenţă; 
97) Asigură participarea personalul compartimentului de prevenire la cursuri de specializare si 

perfecţionare organizate in condiţiile legii pe centre de localităţi, cu sprijinul inspectoratului 

judeţean pentru situaţii de urgenţă; 
98) Asigură planificarea activităţilor de prevenire, anual , pe baza Programului de rnasuri în 

vederea acordării asistentei pentru prevenirea situaţiilor de urgenta la gospodării le populaţiei si 
evidentei operatorilor economici din subordinea consiliului local şi a instituţiilor publice din 

sectorul de competenţă; 
99) Întocmeşte şi păstrează, graficul de control şi graficul de informare publică, ale serviciului 

voluntar; 
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100) Repartizează personalului compartimentului de prevenire localităţile, cartierele, 
operatorii economici si instituţiile publice ce urmează a fi controlate; 

101) Asigură achiziţionarea, cu respectarea prevederilor legale, a reglementarilor specifice si 

materialelor documentare, necesare desfăşurării activităţii de prevenire de către serviciul voluntar; 
102) Înmânează primarului, săptămânal, toate documentele de control încheiate în săptămâna 

anterioară, în vederea constatării contravenţiilor şi aplicării sancţiunilor contravenţionale, conform 
reglementarilor în vigoare; 

103) Întocmeşte, semestrial, pe baza constatărilor rezultate din controale, analiza activităţii de 
prevenire şi a neregulilor constatate, pe care o supune dezbaterii consiliului local şi propune măsuri 
pentru remedierea acestora; 

104) Îndeplineşte alte obligaţii şi măsuri stabilite, potrivit legii, de către organismele ş1 
organele abilitate; 

105) În conformitate cu art. 52, alin. (3) din Ordinul ministrului administraţiei şi internelor şi 
ministrului mediului şi pădurilor nr. 1422/192/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind 
gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, 
accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în 
zona costieră şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă îndeplineşte jimcţia de agent de 
inundajii la nivelul unităţii administrativ teritoriale, având următoarele atribuţii: 

i. joacă rolul unor operatori locali pentru pregătirea populaţiei, cunoaşterea locală a 
hazardului şi a riscului la inundaţii, a planului de apărare si a celui de evacuare; 

ii. furnizează sprijin pentru inventarierea pagubelor la nivel de localitate; 
iii. împreună cu agenţii hidrotehnici ai Administraţiei Naţionale "Apele Romane" ş1 ai 

Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare - R.A. , care completează corpul 
agenţilor la inundaţii, colaborează la acţiunea de reconstituire a inundaţiilor, de marcare 
a evenimentelor istorice pe clădiri, la poduri şi pe mirele de ape mari; 

iv. organizează periodic acţiuni de conştientizare a populaţiei asupra riscului pe care îl 
prezintă inundaţiile şi asupra măsurilor care trebuiesc întreprinse de fiecare cetă ţea n 

pentru diminuarea pagubelor; 
v. întocmesc planurile locale de apărare împotriva inundaţiilor , gheţurilor ş i poluăril o r 

accidentale, afişarea extraselor din acest planuri din care au fost excluse informaţiile 
confidenţiale pe pagina de internet a instituţiei şi la sediul primăriilor; 

vi. centralizează datele privind urmările fenomenelor hidrometeorologice periculoase şi 

întocmeşte şi transmiterea rapoartele operative privind efectele fenomenelor 

hidrometeorologice periculoase; 
vii. afişază în locuri publice semnificaţia codurilor de culori pentru avertizări le 

meteorologice şi hidrologice precum şi semnificaţia semnalelelor de alarmare acustică a 

populaţiei; 
viii. supraveghează permanent, pe timpul apelor mari, secţiunile podurilor şi podeţelor 

subdimensionate de pe raza localităţii pentru prevenirea inundaţiilor ; 

ix.asigură participarea Serviciului voluntar la acţiunile operative desfăşurate de spec i a li ş tii 
unităţilor deţinătoare de lucrări cu rol de apărare împotriva inundaţiilor . 

Atribujiile şef ului de compartiment/specialistului pentru prevenire 

Art. 27. - Şeful de compartiment/specialistul pentru prevenire are următoarele atribuţii: 
a) răspunde de organizarea şi desfăşurarea tuturor activităţilor de prevenire a situaţiilor de 

urgenţă potrivit prevederilor legii, regulamentelor, instrucţiunilor şi ordinelor în vigoare; 
b) participă la întocmirea, actualizarea, p.ăstrarea şi punerea în aplicare a documentelor 

operative de intervenţie şi răspuns în cazul producerii situaţiilor de urgenţă; 
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c) participă la exerciţiile de alarmare pentru verificarea viabilităţii , a operativităţii 
planurilor de intervenţie; 

d) participă la elaborarea şi ducerea la îndeplinire a planurilor privind activităţile de 

protecţie civilă anuale şi lunare, de pregătire a formaţiei de intervenţie, a salariaţilor şi populaţiei în 
domeniul situaţiilor de urgenţă; 

e) răspunde de asigurarea măsurilor de protecţie a populaţiei , bunurilor materiale, 
valorilor culturale şi mediului înconjurător împotriva efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă, 

dezastrelor şi conflictelor armate; 
f) ţine evidenţa cu necesarul şi existentul materialelor şi mijloacelor de protecţie 

individuală necesare populaţiei şi salariaţilor din sectorul de competenţă; 

g) verifică menţinerea în stare de operativitate şi modul de întreţinere a adăposturilor de 
protecţie civilă, de evidenţa şi respectarea normelor privind întrebuinţarea acestora; 

h) prezintă informări cu privire la realizarea măsurilor de protecţie civilă , a pregătirii ş i 

alte probleme specifice; 
i) propune măsuri de îmbunătăţire a activităţii în domeniul situaţiilor de urgenţă şi 

dezastrelor în zona competenţă; 
j) acordă asistenţă tehnică de specialitate instituţiilor şi operatorilor economici din 

sectorul de competenţă şi verifică îndeplinirea măsurilor stabilite potrivit prevederilor legii , 
regulamentelor, instrucţiunilor şi ordinelor în vigoare; 

k) participă la activităţile de prevenire (controale, cursuri, instructaje, analize, consfătuiri, 
concursuri) organizate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Oltenia" al judeţului Dolj şi la 
acţiunile de intervenţie în sectorul de competenţă; 

l) participă la convocări, bilanţuri, analize şi alte activităţi conduse de eşaloanele 

superioare; . 
m) acţionează cu fermitate pentru înlăturarea imediată a stărilor de pericol pe care le 

constată şi urmăreşte rezolvarea lor operativă; 
n) stabileşte restricţii şi interdicţii la utilizarea sau efectuarea unor lucrări cu pericol dacă 

nu se respectă prevederile normelor de prevenire şi regulile de executare a lucrărilor cu risc; 
o) verifică dotarea şi starea tehnică a mijloacelor de primă intervenţie în caz de incendiu, 

sursele de alimentare cu apă (rezervoarele de apă de incendiu şi hidranţi exteriori de incendiu) de la 
agenţii economici şi cele aparţinând localităţii; 

p) verifică organizarea şi măsurile de prevenire la locurile de muncă (la in s tituţiil e, 

operatorii şi agenţii economici); 
q) controlează locurile de muncă unde se execută lucrări cu risc de incendiu; 
r) sprijină conducerile agenţilor economici la instruirea personalului salariat; 
s) informează şeful serviciului voluntar, consiliul local şi conducerile agenţilor 

economici, imediat după ce a constatat nereguli grave, sau stări de pericol de incendiu, explozii sau 

accidente tehnologice; 
t) urmăreşte modul cum se respectă regulile privind interzicerea fumatului şi focului 

deschis în locurile stabilite; 
u) verifică menţinerea liberă şi în stare de utilizare a căilor de acces pentru intervenţie şi 

de evacuare în caz de incendiu în cadrul localităţii şi la agenţii economici ; 
v) urmăreşte punerea în intervenţie şi în stare de funcţionare a ins talaţiilor ş i mijloace lor 

de prevenire defecte; 
w) în caz de incendiu sau de producere a unor dezastre, alarmează serviciul voluntar şi 

participă la stingerea incendiului sau înlăturarea urmărilor dezastrelor; 
x) consemnează în registrul de însemnări toate constatările făcute şi le aduce la cunoştinţă 

şefului serviciului voluntar; 
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y) îndeplineşte orice altă sarcină trasată de şeful compartimentului de prevenire şi şeful 
serviciului voluntar. 

Atribujiile şef ului f ormafiei de intervenfie 

Art. 28. - (1) Şeful formaţiei de intervenţie asigură îndeplinirea atribuţiilor de către 

formaţia de intervenţie în condiţiile legii, în sectorul de competenţă, astfel: 
a) participă la activităţile de prevenire desfăşurate de serviciul voluntar în sectorul de 

competenţă; 

b) organizează intervenţia în caz de incendiu a serviciului voluntar, asigură participarea la 
intervenţie a acestuia cu mijloacele din dotare şi conducerea intervenţiei , până la stingerea 

incendiului ori până la sosirea forţelor inspectoratului; 
c) face propuneri şi se preocupă de asigurarea dotării formaţiei de intervenţie conform 

criteriilor stabilite de anexa 4 la O .M.A.I. 75/2019; 
d) participă la întocmirea şi actualizarea documentelor de organizare, desfăşurare ş 1 

conducere a activităţii serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă prevăzute în anexa nr. 3. la 
criteriile de performanţă; 

e) asigură participarea personalului formaţiei la programele de pregătire, cursurile de 
instruire sau concursuri organizate sau stabilite de beneficiarul voluntariatului; 

f) acordă sprijin personalului din cadrul formaţiei pe timpul executării misiunilor si 

intervenţiilor; 

g) gestionează şi asigură conservarea tehnicii şi a materialelor din dotare ; 
h) conduce exerciţiile, aplicaţiile şi activităţile de pregătire a formaţie i ; 

i) participă la evacuarea populaţiei din zonele afectate de situaţiile de urgenţă; 
j) asigură menţinerea în stare de funcţionare a utilajelor şi mijloacelor tehnice din dotarea 

formaţiei, ţine evidenţa acestora şi le verifică periodic; 
k) participă la derularea programelor de recuperare, reabilitare sau de restaurare pe timpul 

situaţiilor de urgenţă; 
1) anunţă şi informează despre evenimentele periculoase produse sau pri vind măs uril e de 

protecţie civilă luate ori necesar a fi luate; 
m) participă la analiza semestrială şi ori de câte ori este nevoie, a capacităţii de apărare 

împotriva incendiilor în sectorul de competenţă; 
n) asigură realizarea şi menţinerea în stare de funcţionare a căilor de acces, a sistemelor 

de anunţare, alarmare, precum şi de alimentare cu apă în caz de incendiu; 
o) face propuneri pentru dotarea serviciului de urgenţă voluntar, potrivit normelor, cu 

mijloace tehnice pentru apărare împotriva incendiilor şi echipamente de protecţie specifice şi alte 
mijloace necesare susţinerii operaţiunilor de intervenţie, inclusiv hrana şi antidotul pentru 

participanţii la intervenţiile de lungă durată; 
p) participă la analiza anuală privind dotarea cu mijloacele tehnice de apărare împotriva 

incendiilor a serviciului; 
q) participă la elaborarea şi aplicarea concepţiei de apărare împotri va incendiilor în 

sectorul de competenţă; 
r) participă la întocmirea rapoartelor de intervenţie; 
s) asigură pregătirea profesională şi antrenarea personalului formaţiei pentru intervenţie 

şi ţine evidenţa rezultatelor obţinute de către aceştia; 
t) participă la desfăşurarea concursurilor profesionale ale serviciilor de urge nţă vo luntare 

şi private. 

AtribuJiile şef ului echipei specializate 

Art. 29. - Atribuţii generale ale şefului de echipă specializată sunt: 
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a) conduce personal echipa în misiunile de intervenţie încredinţate în orice s itu a ţi e , la 
stingerea incendiilor, exploziilor, avariilor, calamităţilor naturale şi dezastrelor, pentru înlăturarea 
efectelor provocate, salvarea persoanelor şi evacuarea bunurilor; 

b) menţine în permanenţă legătura cu şeful serviciului, cu grupa/echipajul de intervenţie, 
raportează la începerea şi terminarea misiunii; 

c) conduce, şedinţele de pregătire cu personalul din subordine; 
d) cunoaşte personal folosirea şi întreţinerea mijloacelor din dotare; 
e) cunoaşte semnalele de alarmare, locul de adăpostire, locul de unde se ridică 

materialele repartizate pentru intervenţie; 

f) execută conform planificării instruirea personalului din subordine şi ţine la zi prezenţa 
la pregătire; 

g) respectă şi impune respectarea programului şi regulamentului de organizare ş i 

funcţionare ale serviciului; 
h) ia măsuri de protecţia muncii pe timpul şedinţelor de pregătire , exerciţiilor, aplicaţiilor 

şi intervenţiilor; 

i) comunică şefului serviciului voluntar ori de câte ori absentează pe o durată mai mare 
de 24 ore. 

Atribuţiile şef ului echipei de stins incendii 

Art. 30. - Şeful echipei de stins incendii are următoarele atribuţii: 
a) răspunde de organizarea activităţii formaţiei de intervenţie, salvare şi prim ajutor, în 

lipsa şefului formaţiei de intervenţie , şi este înlocuitorul acestuia; 
b) organizează şi conduce intervenţia în lipsa şefului formaţiei de intervenţie, salvare ş i 

prim ajutor; 
c) verifică activitatea voluntarilor, astfel încât aceasta să se încadreze în programul zilnic 

de activitate şi respectarea ordinii şi disciplinei ; 
d) verifică activitatea voluntarilor şi dacă se află în capacitatea de a- ş i executa sarcini le 

stabilite; 
e) consemnează în documentele serviciului toate activ ităţil e care s-au efectuat, 

constatările făcute, măsurile luate şi evenimentele deosebite; 
f) asigură respectarea graficelor de asistenţă tehnică, pentru · menţinerea în stare de 

funcţionare a tehnicii de luptă şi accesoriilor din dotare; 
g) conduce intervenţia echipei la stingerea incendiilor, exploziilor, avariilor, la calamităţi 

naturale şi dezastre, pentru înlăturarea efectelor provocate, salvarea persoanelor ş i evacuarea 
bunurilor; 

h) execută programul de pregătire cu voluntarii din echipă; 
i) soluţionează operativ toate problemele apărute la mijloacele de prevenire ş i stingere a 

incendiilor din dotare; 
j) respectă şi impune respectarea programelor ş i regulamentelor de organizare ş i 

funcţionare a serviciului; 
k) ţine permanent legătura cu sediul serviciului vo luntar pentru a reali za o interve n\i e 

rapidă în caz de nevoie; 
1) execută operaţii de întreţinere şi reparaţii la mijloacele şi tehnica din dotare în măsura 

calificării şi atestării pe care o are. 
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Atribujiile şefului echipei de avertizare-alarmare-căutare-deblocare-salvare-evacuare: 

Art. 31. - (1) Şeful echipei de avertizare-alarmare-căutare-deblocare-salvare-evacuare 

răspunde de pregătirea subordonaţilor, de îndeplinirea obligaţiilor ce le revin privind realizarea şi 
funcţionarea sistemelor de înştiinţare-alarmare, în care scop trebuie să stabilească misiuni care să 
asigure executarea întocmai şi la timp a dispoziţiunilor primite. El este obligat: 

a) să pregătească echipa pentru îndeplinirea misiunilor şi să se preocupe de as igurarea 
materială, tehnică şi medicală a acesteia; 

b) să organizeze şi să conducă activităţile pentru realizarea la timp a sistemelor de 
înştiinţare-alarmare conform dispoziţiilor primite; 

c) să urmărească executarea cercetării de transmisiuni - alarmare în localitate şi în 
obiectivele de intervenţie ; 

d) să menţină pregătite permanent pentru lucru rezervele de transmisiuni-alarmare; 
e) să ia măsuri pentru completarea cu tehnică şi materiale; 
f) să organizeze şi să controleze executarea protecţiei forţelor şi mijloacelor de 

transmisiuni-alarmare din subordine şi să asigure prevenirea şi stingerea incendiilor. 

(2) Şeful echipei de înştiinţare-alarmare stabileşte: 
a) caracterul distrugerilor şi influenţa acestora asupra mijloacelor de transmisiuni

alarmare; 
b) caracterul terenului, căile accesibile pentru realizarea liniilor cu fir şi pentru deplasarea 

mijloacelor mobile şi a agenţilor de legătură; 
c) starea timpului şi influenţa lui asupra realizării legăturilor ; 

d) misiunile echipei şi posibilităţile acesteia de realizare a sistemului de transmisiuni
alarmare. 

(3) Dând misiuni subordonaţilor, şeful echipei de înştiinţare-alarmare preci zează: 

a) locul de dispunere, timpul şi ordinea de instalarea a mij toacelor de transmisiuni-
alarmare, legăturile care trebuiesc realizate (cu cine, când, prin ce mijloace, prin ce procedee) ; 

b) regimul de lucru al mijloacelor de transmisiuni; 
c) modul de utilizare a mijloacelor din sistemul de telecomunicaţii teritorial; 
d) măsuri privind mascarea, paza, apărarea şi protecţia aparaturii şi personalului ; 
e) măsuri pentru asigurarea continuităţii legăturilor şi modul de restabilire a acestora ; 
f) caracteristicile de lucru ale mijloacelor de transmisiuni şi indicativele persoanelor cu 

funcţii; 

g) verificarea legăturilor; 
h) rezerva de transmisiuni la dispoziţie; 
i) asigurarea materială de transmisiuni ; 
j) datele referitoare la situaţia chimică şi de radi a ţi e din raionul unde Ct C\i o nează 

subunitatea. 

(4) După darea misiunilor la subordonaţi, comandantul subunităţii execută recunoaşterea 

locului de intervenţie unde precizează misiunile date şi organizează cooperarea. 

(5) Pe timpul intervenţiei şeful echipei urmăreşte şi sprijină personalul din subordine pentru 
îndeplinirea misiunii în termenul stabilit, centralizează şi raportează stadiul executării lucră ril o r. 

a) - Pentru executarea misiunii de cercetare-căutare, şeful echipei indi că 

personalului din subordine: 
../ datele cunoscute despre situaţia de urgenţă produsă; 
../ misiunea echipei de cercetare, sectorul, obiectivul, direcţia de cercetare, 

dispozitivul de cercetare, locul de adunare după executarea misiunii ; 
../ ora începerii şi terminării misiunii ; procedeele de cercetare fol os ite; 
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./ locurile de cercetare la care se acordă atenţie deosebită; 

./ locul în dispozitiv al şefului de echipă şi legăturile cu acesta; 

./ misiunea formaţiunilor cu care se cooperează; 

./ măsuri de asigurare a acţiunilor de luptă pe timpul cercetării ; semnalele ce se 
folosesc; 

./ înlocuitorul la comandă; 
b) dă ordinul pentru începerea misiunii de cercetare a echipei; 
c) raportează şefului formaţiei de intervenţie şi şefului de serviciu datele despre urmări le 

situaţiei produse. 

Art. 32. - (1) În cazul misiunilor de deblocare-salvare şeful echipei analizează s ituaţi a , 
execută recunoaşterea şi dă ordinul de intervenţie, organizează cooperarea şi conduce acţiunile 
subordonaţilor. 

(2) La analiza situaţiei, şeful echipei informează echipa cu privire la: 
a) lungimea porţiunilor de străzi blocate sau avariate, numărul adăposturilor distruse, 

blocate sau avariate, locul de dispunere în sectorul de intervenţie şi modul de identificare al 
acestora; 

b) victimele surprinse sub dărâmături sau la înălţimi, ziduri care prezintă pericol de 
prăbuşire; 

c) gradul de avariere a reţelelor de energie electrică, gaze petroliere, apă, aburi, 
canalizare; 

d) nevoile de asigurare cu apă a populaţiei şi proceselor de producţie ; 

e) posibilităţile de acţiune ale echipei şi mij toacele tehnice; 
f) dispozitivul de intervenţie şi itinerariile de pătrundere la locurile de acţiune; 
g) durata intervenţiei pentru echipă; 
h) măsurile ce se impun pe timp de noapte, iarnă sau în alte condiţii deosebite; 
i) măsuri de securitate a lucrului. 

(3) Pe timpul executării recunoaşterii sectorului de intervenţie , şeful echipei prec i zează 

misiunile servanţilor şi organizează cooperarea. 

(4) După darea ordinului de intervenţie, şeful echipei coordonează şi verifică activitatea 
echipei pentru ducerea acţiunilor, urmăreşte şi sprijină acţiunile acesteia, raportează despre stadiul 
îndeplinirii misiunii, starea forţelor şi mijloacelor şi ia măsuri pentru executarea misiunii în 
termenul stabilit. 

(5) Şeful echipei trebuie să acorde o atenţie deosebită realizării şi menţinerii cooperării între 
echipa proprie şi forţele şi mijloacele primite în sprijin sau ca întărire , care acţionează în sectorul 
de intervenţie. 

Art. 33. - În cazul misiunilor de evacuare şeful echipei are următoarele atribuţii: 
a) asigură coordonarea aplicării unitare şi în mod organizat a măsurilor de asigurare a 

evacuării: siguranţă, pază şi ordine, asigurare medicală , aprovizionare cu alimente de s trict ă 

necesitate etc.; 
b) identifică posibilităţile de asigurare a acţiunilor de evacuare şi asigură punerea în 

aplicare, la ordin, a măsurilor prevăzute în planurile de evacuare; 
c) participă la recunoaşterea itinerarelor, localităţilor şi zonelor în care se execută 

evacuarea precum şi din zonele unde se dispune evacuarea; 
d) stabileşte mijloacele de transport şi itinerarele pe care se execută evacuarea; 
e) urmăreşte respectarea măsurilor igienico-sanitare şi antiepidemice; 
f) identifică caracteristicile localităţilor şi ale zonelor în care se execută evacuarea ş1 

posibilităţile de cazare, hrănire, adăpostire şi asigurare medicală; 
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g) execută recunoaşterea căilor de comunicaţii şi a localităţilor unde se organizează 
evacuarea; 

h) execută marcarea adăposturilor, a itinerarelor de deplasare către acestea, îndrumarea 
populaţiei către adăposturi; 

i) verifică starea căilor şi nodurilor de comunicaţie, precum şi a lucrărilor de artă: poduri , 
tuneluri, viaducte etc., 

j) verifică starea imobilelor/adăposturilor destinate primirii populaţiei , instalaţiilor şi 

bunurilor; 
k) verifică situaţia surselor de aprovizionare, starea reţelelor electrice, de alimentare cu 

apă şi de telecomunicaţii precum şi starea epidemiologică din zonă; 

1) asigură depozitarea, conservarea, păstrarea în bune condiţii a tehnicii şi materialelor 
din dotarea echipei. 

Atribuţiile membrilor echipelor specializate 
Atribuţiile servantului din echipa de stins incendii 

Art. 34. - Servantul din echipa de stins incendii are următoarele atribuţii: 
a) execută misiuni specifice intervenţiei în situaţii de urgenţă; 
b) îndeplineşte atribuţiile ce decurg din numirea în funcţiile operative din cadrul 

serviciului; 
c) execută alte misiuni/activităţi, ordonate în conformitate cu prevederile regulamentare, 

de către şeful echipei/formaţiei/serviciului; 
d) se preocupă permanent pentru ridicarea propriului nivel de cunoştinţe de specialitate, 

menţinerea şi dezvoltarea nivelului de pregătire fizică, perfecţionarea deprinderilor de lucru cu 
accesoriile şi echipamentele pe care le are în primire (potrivit funcţiei) , dezvo ltarea sp iritului de 
orientare, iniţiativă şi lucru în echipă, păstrarea în stare de funcţionare a accesoriilor/utilajelor/ 
echipamentelor/materialelor din dotarea echipei; 

e) participă la acţiuni de intervenţie specifice (incendii, calamităţi naturale, accidente, 
etc.), execută misiuni cu nivel ridicat de dificultate şi intervine pentru salvarea persoanelor aflate 
în pericol; 

f) se prezintă la serviciu la orice oră, pentru a participa la acţiuni de inte rve nţi e spec ifi ce 
sau misiuni, sau în cazul în care prezenţa sa este imperios necesară; 

g) are obligaţia să cunoască construcţia, caracteristicile tehnico-tactice, modul de 
exploatare/întreţinere/reparaţie ale accesoriilor/echipamentelor/utilajelor pe care le foloseşte la 
intervenţii sau în procesul de pregătire; 

h) acţionează în toate situaţiile pentru rezolvarea problemelor specifice ivite în cadrul 
serviciului sau pe timpul intervenţiilor, cu acest prilej punându-şi în valoare toate cunoştinţe l e pe 
care le deţine; 

i) are obligaţia să cunoască şi să aplice prevederile regulamentului de organizare şi 

funcţionare al serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă, precum şi reglementările pe linie de 

ordine interioară stabilite la nivelul serviciului voluntar; 
j) respectă cu stricteţe prevederile legilor şi regulamentelor, în orice împrejurare ; 
k) participă la aplicaţiile tactice organizate de către serviciul voluntar sau de că tre 

inspectoratul pentru situaţii de urgenţă judeţean; 
1) îşi însuşeşte şi aplică prevederile ordinelor şi instrucţiunilor privind exploatarea, 

asistenţa tehnică, şi repararea mijloacelor tehnice din dotare, precum şi normele de consum pentru 

materialele de întreţinere; 
m) execută întreţinerea de calitate a accesoriilor/materialelor/echipamentelor pe care le are 

în primire şi acţionează pentru repunerea operativă în stare de funcţionare şi intervenţie a acestora ; 
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n) manifestă grijă faţă de bunurile din dotarea serviciului şi preocupare pentru reducerea 
consumurilor materiale şi a cheltuielilor de întreţinere; 

o) respectă cu stricteţe, în toate împrejurările, normele şi regulile de siguranţă şi sănătate 

în muncă şi măsurile de securitate pe timpul îndeplinirii misiunilor specifice; 
p) participă la programul de pregătire fizică organizat în cadrul serviciului şi se preocupă 

de dezvoltarea nivelul propriu de pregătire fizică; 
q) sesizează imediat şeful echipei/formaţiei/serviciului despre aspectele 

negative/neregulile de care a luat cunoştinţă pe timpul cât şi în afara exercitării atribuţiilor de 
serv1cm; 

r) acţionează pentru menţinerea unui climat de muncă sănătos în cadrul serviciului; 
s) participă la întreţinerea curăţeniei şi crearea unui cadru estetic plăcut în locul unde îşi 

desfăşoară activitatea; 
t) execută orice alte sarcini stabilite de către şefii săi, în limitele prevederilor legale şi 

regulamentare. 

Atribuţiile servantului din avertizare-alarmare-căutare-de blocare-salva re-evacua re 

Art. 35. - Servantul din echipa de avertizare-alarmare-căutare-deblocare-salvare

evacuare are următoarele atribuţii: 
a) asigură legăturile cu: eşalonul superior, formaţiunile cu care se cooperează şi cu 

structurile subordonate, aplicând toate măsurile de protecţie a mijloacelor şi legăturilor împotriva 
efectelor situaţiilor de urgenţă; 

b) execută cercetarea de transmisiuni; 
c) asigură primirea şi transmiterea cu prioritate a semnalelor de înştiinţare şi alarmare a 

populaţiei şi salariaţilor din localitate despre pericolul atacului din aer, calamităţilor naturale şi 

catastrofelor; 
d) reface şi asigură funcţionarea normală a sistemelor de transmi siuni şi alarmare în cazul 

dezorganizării în urma atacurilor aeriene ale inamicului, a calamităţilor naturale şi catastrofelor; 
e) execută întreţinerea şi repararea tehnicii de transmisiuni-alarmare, precum şi 

exploatarea corectă a acestora; 
f) execută paza şi apărarea obiectivelor de transmisiuni la nevoie, cu sprijinul altor 

formaţiuni destinate în acest scop; 
g) răspunde pentru starea tehnică şi de întreţinere a aparaturii, utilajelor, mij Joacelor ş i a 

altor materiale de intervenţie pe care le are în dotare; 
h) execută conservarea şi păstrarea în bune condiţii a aparaturii , mijloacelor şi a altor 

materiale de intervenţie pe care le are în dotare; 
i) desfăşoară activităţile simple de întreţinere; 
j) întreţine mijloacele de comunicaţie şi alarmare din dotare ş1 asigură, în cazul 

defecţiunilor, repunerea lor în funcţiune; 
k) transmite şi primeşte mesaje, le comunică celor interesaţi sau cărora li se adresează. în 

cel mai scurt timp; 
1) asigură deservirea mijloacelor de alarmare; 
m) participă la pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a salariaţilor şi a populaţiei 

din zona de responsabilitate. 

Art. 36. - În cazul misiunilor de cercetare-căutare servantul are următoarele atribuţii: 
a) acţionează pentru cercetarea şi descoperirea în timp oportun a urmă rilor s ituaţiil o r el e 

urgenţă în sectorul de competenţă; 
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b) îşi însuşeşte ordinele pnm1te pentru executarea misiunii , datele cunoscute despre 
situaţia de urgenţă, direcţia de cercetare, dispozitivul de cercetare, locul de adunare după executarea 
misiunii, procedeele de cercetare folosite , legăturile cu şeful de echipă, semnalele ce se folosesc ; 

c) execută cercetarea raionului de intervenţie folosind căile de acces practicabile, 
determină şi raportează şefului de echipă datele despre urmările situaţiei de urgenţă; 

d) pătrunde în încăperile sau în zona contaminată cu gaze, aburi sau noxe ş i execută 

misiunile de salvare a persoanelor sau animalelor, evacuarea unor materiale sau bunuri foarte 
importante; 

. e) identifică şi acordă primul ajutor medical victimelor situaţiilor de urgenţă şi/sau 

dezastrelor (răniţilor, contaminaţilor şi bolnavilor); 
f) asigura triajul, transportul şi evacuarea victimelor în afara zonelor de pericol ; 
g) se adună pe locul ordonat, unde execută controlul dozimetric, decontaminarea 

echipamentului şi a mijloacelor din dotare; 
h) execută controlul dozimetric al populaţiei, răniţilor şi personalului formaţiilor care 

acţionează în zonele afectate; 
i) execută controlul lucrărilor de decontaminare a terenului (clădirilor) , tehnicii, 

echipamentului şi mijloacelor de transport; 
j) verifică gradul de operativitate a aparatelor de respirat şi controlează rezerva de aer din 

tuburile de oxigen; 
k) desfăşoară activităţile simple de întreţinere. 

Art. 37. - (1) În cazul misiuniloe deblocare -salvare are următoarele atribuţii: 
a) creează căi de acces spre locurile de intervenţie pentru formaţii şi tehnica din dotare; 
b) acţionează pentru scoaterea şi salvarea victimelor de sub dărâmături , din adăposturile 

şi tranşeele blocate sau avariate, asigurarea cu aer a adăposturilor blocate; 
c) participă la salvarea de la înălţimi a victimelor surprinse în cl ădiril e avariate, 

dărâmarea sau sprijinirea zidurilor care prezintă pericol de prăbuşire; 
d) acţionează pentru evacuarea răniţilor şi contaminaţilor la punctele de acordare a 

primului ajutor medical, la detaşamentele de prim ajutor medico-chirurgical sau la unităţile 

spitaliceşti; 

e) participă la deblocarea comunicaţiilor (străzilor) de dărâmături ş i tehnică de t e ri o rată 

sau alte obstacole în scopul asigurării deplasării sau aprovizionării populaţi e i ; 

f) participă la refacerea capacităţilor de producţie şi a construcţiilor avariate potrivit 

profilului şi posibilităţilor echipelor. 
g) participă la construirea sau amenajarea adăposturilor de protecţie civilă . 

(2) Participă împreună cu echipele sanitare şi cu alte formaţiuni de intervenţie la scoaterea 
răniţilor şi contaminaţilor de sub dărâmături, din zonele puternic infectate radioactiv ş i cu s ubs ta nţe 
toxice de luptă; salvarea de la înălţimi şi din adăposturile blocate sau avariate a răniţilor ; transportul 
răniţilor, infectaţilor, bolnavilor la echipajele medicale. 

(3) Pentru deblocarea adăposturilor desfăşoară următoarele acţiuni: 
a) stabileşte legătura cu persoanele aflate în interiorul adăpostului blocat (dacă nu s-a 

realizat acest lucru de subunităţile de cercetare); 
b) determină dacă adăpostul este asigurat cu aer; în caz de neces itate iau măsuri urgente. 

care să asigure aceasta prin asigurarea unor accese spre adăpo st ş i s trăpunge rea pl an şee l o r zidurilor, 
podelei sau acoperişului; înlăturarea dărâmăturilor căzute pe gurile de aerisire şi ieşirile de rezervă; 

c) întrerupe funcţionarea reţelelor de alimentare cu apă, gaze, aburi, termoficare avariate, 
care trec pe lângă sau prin adăpostul blocat şi pun în pericol viaţa oamenilor din adăpost. În caz de 

necesitate, scot apa din subsol şi iau măsuri pentru aerisirea spaţiilor de adăpostire; 
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d) asigură alimentarea cu energie electrică a mijloacelor de deblocare-salvare, a 
mijloacelor de filtra-ventilaţie şi pentru iluminarea locurilor întunecoase pe timpul ducerii acţiunilor 
de deblocare-salvare; 

e) înlătură dărâmăturile prăbuşite peste intrările în adăposturi şi tranşee; dacă 
dărâmăturile sunt mari şi nu pot fi înlăturate repede, execută treceri printre dărâmături sau galerii 
până la principalele uşi sau la uşile de rezervă ale adăpostului ; prin trecerile realizate, până la 
deblocarea adăpostului, transmit celor aflaţi înăuntru aer, alimente, apă, medicamente; 

f) limitează accesul cetăţenilor în locul unde s-a acumulat o mare cantitate de gaze în 
urma avarierii reţelelor de alimentare, instituie un regim special în locurile respective şi lucrează cu 
mijloace individuale speciale de protecţie; interzice folosirea focului şi a lucrului cu materiale care 
provoacă scântei; înlătură avariile, aeriseşte puternic locul respectiv; verifică aerisirea spaţiilor cu 
ajutorul aparaturii din înzestrare; 

g) răspunde pentru starea tehnică şi de întreţinere a aparaturii, util ajelor, agregatelor şi a 
altor materiale de intervenţie pe care le are în dotare; 

h) participă la distribuirea hranei şi a bunurilor de primă necesitate pentru persoanele 
sinistrate; 

i) participă temporar la acţiuni de refacere a construcţiilor şi a unor lucrări de mică 
dimensiune; 

j) participarea la pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a salariaţilor şi a populaţie i 

din zona de responsabilitate. 

Art. 38. - Acţionează pentru acordarea prim-ajutor, transportul şi ajutorul medico
chirurgical de urgenţă al răniţilor (contaminaţilor şi bolnavilor) rezultaţi în urma producerii 
situaţiilor de urgenţă. În acest scop: 

a) acordă primul ajutor şi asigură transportul răniţilor din sectorul de inte rve nţi e la 
punctele de adunare a răniţilor şi de aici la punctul de prim-ajutor medical , tri aj şi evacuare sau la 
spital; 

b) asigură transportul răniţilor în cadrul punctului de prim-ajutor medico-chirurgical sau 

spitalului; 
c) execută recunoaşterea sanitară în sectorul (raionul, obiectivul) de intervenţie ; 

d) ia măsuri pentru tratarea personalului şi pentru tratarea special ă a îmbrăcămintei ş 1 

materialelor din înzestrarea echipelor în cazul când s-a acţionat în teren contaminat; 
e) execută triajul sanitar şi evacuarea răniţilor şi bolnavilor la punctele de prim-ajutor 

medical, triaj şi evacuare; 
f) asigură aprovizionarea cu materiale sanitare a formaţiilor care acţionează în sectorul de 

competenţă; 

g) menţine în permanenţă legătura cu eşalonul superior ş i raportează la terminarea 

mismnn; 
h) execută tratarea parţială şi totală, tratarea specială a echipamentului şi materialelor din 

înzestrare şi se organizează supravegherea medicală a personalului care a fost supus contaminării 

sau iradierii peste dozele admise; 
i) pe timpul nopţii, are obligaţia, dacă este posibil, să studieze cu atenţi e, pe timp de 

lumină, raioanele şi obiectivele de intervenţie în care acţionează şi să marcheze cu fe linare de vânt. 
cu lanterne şi cu alte mijloace de iluminat, locurile unde sunt răniţi , punctele de adunare a ră niţilor 
şi căile de afluire către punctele de prim-ajutor medical, triaj şi evacuare a răniţilor , detaşamentele 

de prim-ajutor medico-chirurgical sau spitale; 
j) pe timp de iarnă va lua măsuri pentru scurtarea pe cât posibil a timpului de transport al 

răniţilor, acoperirea acestora pe timpul transportului cu pături sau haine şi administrarea de băuturi 
calde celor care nu au contraindicaţii; 

k) amenajează după caz adăposturi , locuri de adunare pentru ră niţi ; 
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1) desfăşoară activităţile simple de întreţinere. 

Art. 39. - În timpul acţiunilor de evacuare servantul are următoarele atribuţii : 
a) acţionează pentru asigurarea măsurile de asigurare a evacuării: si guranţă, pază ş 1 

ordine, asigurare medicală, aprovizionare cu alimente de strictă necesitate etc. ; 
b) acţionează pentru evitarea confuziei, panicii, aglomeraţiei şi blocajelor pe căile de 

comunicaţii, precum şi a dezordinii şi actelor antisociale; 
c) sprijină autoevacuarea populaţiei din zonele afectate; 
d) îndrumă populaţia către locurile de prezentare, aşteptare , evidenţă, eşalonare ş 1 

îmbarcare; 
e) îndrumă mijloacele de transport spre punctele de îmbarcare/debarcare; 
f) în caz de pericol iminent îndrumă populaţia şi mijloacele de transport către locurile de 

dispersare şi adăpostire; 
g) acordă primul ajutor bolnavilor şi răniţilor; 
h) acţionează pentru evacuarea cazurilor grave la spitalele din zonă; 

i) execută trierea epidemiologică a evacuaţilor şi izolarea celor cu boli contagioase ş i a 
suspecţilor; 

j) asigură respectarea regulilor de acces în punctul de adunare şi primire/repartiţie ; 

k) asigură securitatea persoanelor, siguranţa bunurilor şi preîntâmpinarea/limitarea 
actelor antisociale; 

1) asigură condiţiile de cazare, hrănire şi asigurare medicală ; 

m) participă la asigurarea ordinii şi siguranţei publice în punctele de adunare. îmbarcare. 
debarcare, primire şi repartiţie; 

n) participă la dirijarea circulaţiei , asigurarea priorităţii şi siguranţei pe timpul deplasării 

coloanelor de evacuaţi; 
o) asigură paza bunurilor materiale; 
p) asigură consilierea psihologică a populaţiei pe timpul evacuării în sco pul ev ită rii 

producerii panicii sau combaterii acesteia în cazul în care s-a produs; 
q) participă la instalarea, dotarea şi asigură funcţionarea adăpo sturil o r ş i taberelor de 

sinistraţi; 

r) execută marcarea adăposturilor, a itinerarelor de deplasare către acestea, îndrumarea 

populaţiei către adăposturi; 

s) raportează şefului echipei despre stadiul executării misiunilor şi ia măsuri pentru 

îndeplinirea la timp a ordinelor primite; 
t) participă la refacerea capacităţilor de producţie şi a construcţiilor avariate potri vit 

profilului şi posibilităţilor echipei. 

CAPITOLUL 4 
GESTIONAREA PATRIMONIULUI SERVICIULUI VOLUNTAR 

Modul de.finanţare, dotare, exploatare, întreţinere, evidenţă şi control al patrimoniului 

Art. 40. - (1) Consiliul local va prevedea distinct în proiectul bugetului propriu resurse le 
financiare necesare în vederea organizării, înzestrării , funcţionării şi îndeplinirii atribuţiilor legale 
de către serviciul voluntar şi va exercita controlul folosirii acestora conform atribuţiilor legale. 

(2) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital aferente activităţii serviciului voluntar se 
asigură din bugetul local, care se completează cu venituri extrabugetare, donaţii , s ponsori ză ri ş i alte 

surse, potrivit legii. 

(3) Cheltuielile ocazionate de stingerea incendiilor la bunurile aparţinând domeniului public 
şi privat de pe teritoriul administrativ al comunei PERISOR, la bunurile personale ale cetăţenilo r , 
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precum şi la cele aparţinând asociaţiilor nonprofit sau organizaţiile cu caracter cultural, politic, 
religios, sportiv sau umanitar, constituite potrivit legii, se suportă de consiliul local. 

Art. 41. - (1) Consiliul local răspunde de asigurarea tehnico-materiala a serviciului 

voluntar, verifică evidenţa contabilă a acestuia, răspunde de modul de depozitare şi folosire a 
tehnicii, accesoriilor şi materialelor din dotare, controlează periodic starea de operativitate şi 

stabileşte înlocuirea sau completarea acestora prin intermediul personalului propriu de specialitate. 

(2) Consiliul local stabileşte în condiţiile legii, anual, cuantumul taxelor privind prestările de 
serviciu în domeniul situaţiilor de urgenţă şi asigură operaţionalizarea serviciului voluntar în 
conformitate cu prevederile legale. 

Art. 42. - (1) Sediile şi utilităţile necesare serviciului voluntar precum şi spatiile adecvate 
pentru pregătirea de specialitate a personalului, gararea, adăpostirea, întreţinerea mijloacelor 
tehnice, depozitarea materialelor sunt puse la dispoziţie de consiliul local în condiţiile legii . 

(2) Spaţiile se dotează cu telefoane şi mijloace de alarmare - înştiinţare, instalaţii utilitare, 
mijloace de pregătire, cu materiale de birotica şi acordarea primului ajutor medical. 

Art. 43. - (1) În funcţie de necesităţi dotarea se completează şi cu alte categorii de bunuri 
materiale utile îndeplinirii atribuţiunilor serviciului. 

(2) Echipamentele, substanţele, accesoriile şi celelalte mijloace de apărare împotriva 
incendiilor trebuie să îndeplinească condiţiile tehnice de calitate şi de performanţă prevăzute de 
regulamentele în vigoare. 

(3) Întreţinerea şi repararea autospecialelor şi utilajelor serviciului voluntar se fac după caz 
în ateliere proprii dotate cu utilaje şi scule adecvate lucrărilor executate sau de către alte persoane 
fizice ori juridice atestate, conform legii , pentru activităţile respective. 

Art. 44. - Evidenţa contabilă a materialelor şi tehnicii din înzestrarea serv iciului voluntar 
pentru situaţii de urgenţă (conform legislaţiei în vigoare), se ţine de către contabilul primăriei 
PERISOR. Evidenţa cantitativă se ţine de către şefii echipelor specializate pentru echipele 
specializate, şeful compartimentului pentru prevenire pentru compartimentul pentru prevenire, şeful 
de formaţie de intervenţie, salvare şi prim ajutor pentru întreaga formaţie, iar şefu l serviciului 

voluntar pentru întreaga dotare a serviciului voluntar. 

Art. 45. - Normele de consum pentru bunurile materiale sunt cele stabilite de l eg i s laţia în 
vigoare, iar scăderea materialelor se face pe baza actelor normative în vigoare. 

Art. 46. - Personalul angajat şi cel voluntar al serviciului de urgentă va fi asigurat la o 
societate de asigurări pentru caz de boală profesională, accident sau deces produs în timpul sau din 
cauza îndeplinirii atribuţiilor ce le revin pe timpul intervenţiei . 
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CONSILIUL LOCAL PERJSOR 
JUDETUL DOLJ 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind modificarea statului de funcţii ca urmare a promovarii in clasa a unor 

functionari publici 

Având în vedere: 
raportul nr.11024/25 .03.2020 al secretarului comunei Perisor,jud.Dolj , 
H.C.L nr.10/27 .01.2020 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii, 

- Conform art.14 din ORDINUL ANFP nr.1932/2009 pentru aprobarea Regulamentului 
privind organizarea si desfasurarea examenului de promovare in clasa a functionarilor 
publici, 

- HCL nr. 11127.01.2020 privind stabilirea salariilor de bază începând cu data de 1 
ianuarie 2020 pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul 
Aparatului propriu al Primăriei comunei Perisor 

În temeiul art.129 alin.2 lit.a),alin.3 lit.c),art.139 si art.196 alin.1 lit.a) din OUG nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, 

PRIMARUL COMUNEI PERISOR propune adoptarea următorului 
PROIECT DE HOTARARE: 

Art.1. Se modifica statul de funcţii pentru Serviciul Public Comunitar Local de 
Evidenţă a Persoanelor Perisor si Compartimentul Financiar-Contabil,Taxe si 
Ipozite,conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.lncepand cu 1 aprilie se stabileste salariul de baza in cuantum de 3307 lei, 
care corespunde coeficientului 1,59,aferent functiei publice de inspector asistent, 
gradatie O din cadrul SPCLEP Perisor. 

Art.3. Incepand cu 1 aprilie se stabileste salariul de baza in cuantum de 4264 lei, 
care corespunde coeficientului 2,05,aferent functiei publice de inspector asistent, 
gradatie 5 din cadrul Compartimentul Financiar-Contabil,Taxe si Ipozite. 

Art.4.Primarul şi compartimentul de specialitate vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri . 



ROM ANI A 
JUDETUL DOLJ 

COMUNA PERISOR 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA 
NR.11127.01.2020 

privind stabilirea salariilor de bază începând cu data de 1 ianuarie 2020 
pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Aparatului 

propriu al Primăriei comunei Perisor 

Consiliul Local al com.Perisor, întrunit în şedinţă ordinară 
Având în vedere: 

- Raportul nr.10102/16.01 .2020, prin care se propune stabilirea salariilor de bază pentru 
funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului com .Perisor începâd cu data de 01 .01.2020, 
Conform art.11 alin .(1) - (4) din Legea- cadru nr 153/2017,prinind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice , 
- OUG 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor 

măsuri fiscal-bugetare .modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor 
termene. 

- prevederile art.29 alin .(2) lit.a) şi lit.d) , alin.(7),pct.12) şi 14), art.212 , alin.(2)şi alin .(3) din 
OUG nr. 57 /2019 privind Codul Administrativ ; 

În temeiul art.196 alin .(1) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul 
Administrati 

CONSILIUL LOCAL PERIŞOR adoptă prezenta HOTARARE: 

Art.1. Începând cu data de O 1.01.2020,salariile de bază pentru funcţionarii publici 
ş i personal ul contractual din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" din aparatul 
propriu al Primarului comunei Perisor, raman la nivelul luni decembrie 2019. 

Art.2. Compartimentele de specialitate vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în mod obligatoriu,prin intermediu 
secretarului general al UAT,în termenul prevăzut de lege Primarului comunei Perişor; 
Instituţiei Prefectului Judeţul Dolj ,Compartimentului financiar-contabil. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Cenşi·l-i~INITA DIACONU 

0 MAN'-; ;;;12~ 
<I·· \' 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR GENERAL 

EMILIA~U~ 

voturi pentrui, 1vot impotriva din totalul de 11 



I 
ROMANIA 

JUDETUL DOLJ 
CONSILIUL LOCAL PERISOR 

HOTĂRÂRE 
NR.10/27.01.2020 

privind aproba~ea ,organigramei şi a statului d.eiun~ţii 
--

Consiliul Local Perişor intrunit in sed!nta ordinara la data de 27.01.2020 · _. 
Având în vedere: ~-

- Raportul nr. I 02 12121.01.2020 al d-nei Giubegeanu Erriilia~:-See~etar general UAT 
comuna Perişor, judetul Dolj; -

- Adresa nr.3919/2019 a Institutiei Prefectului judetului Dolj .Ptiyind numarul maxim de 
posturi; _=:.~~ 

- Avizul nr.9811 conexat cu nr.5834/2019 al Agentiei Nationale a -Eunctionarilor Publici; 
- Proiectul de hotărâre; .. -. 
- Avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local; 

În temeiul art.129 alin.2 lit. a),alin.3 lit.c),art. 139 alin.3~'Ş i a_rt.196 alin.1 lit.a) 
din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, ·"~ -_ 

··.„·~ 

CONSILIUL LOCAL PERIŞOR adoptă prezenta HOtiRARE: 
~~ 
--~ --,. 

Art.1 - Se aprobă organigrama pentru aparatul de specialitat~ al primarului comunei 
Perişor conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prez~11t~ ·'~hotărâre. 

Art.2 - Se aprobă statul de funcţii pentru aparatul de specialitare al primarului comunei 
Perişor, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă dih prezenta~jlotăiâre. 

Art.3. - Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la îndeplinire <l~catr.e~ Prim<J,rul comunei 
si compartimentele de specialitate din cadrul Primari ei comuneiPe~~~r. :.:-- ' 

Art.4. -Prezenta hotarare se aduce la cunostiinta publica prin gri:fa secretarului localitatii 
Perişor si se transmite catre:Institutia Prefectului Dolj, PrimarlflU'i lQ~alitatii Perişor si 
comp~~tim~~::~lui financiar contabil. . ~1~ #:::. _ ; 

~~ş'~I~J·~~ ŞEDINŢĂ CONTR~;MNgAzA 

( 

~0n_s t(ieţ-ţ,_u M:fN,r! DIACONU SECRETAo~GEN: A. L i .. 

C; (<" .... ,\:-:. "\> \'-' U EMILIA QIDB -(J NU ; 
f"_, J t l - ;r, ... -,~ .. . ;·,-.... -: ~ .... , ,•" ' ; .. -:-~ -·· 
'--~ \ -f~; .:( :,~ -~ ; . -~ 
'k \ ,,,_ '"' 'i'\l'J.„})/ţ;- '-! 

, 'I, ./~ "".~.-'lo~ 'Y ~ 
\_ (/ f) ---·-- - · v ._) 

"-. · !) OL\ - \. I 
"-...::' O NS ţ\, 

~·--·-----
, 
f 

A doptată în şedinţă ordinară cu un număr de 9 voturi pentrui, / vot impotriva din totqlul de),J--membryi infunctie. 
-~7 ~ ~~::.-- ~ 

=..•.;. 

·--··-- ~ 
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CONSILIUL LOCAL PERISOR 
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CONSILIUL LOCAL PERISOR 
JUDETUL DOLJ 

STAT DE PERSONAL 

Nr. Numele şi prenumele Funcţia 

Crt de Functia publică 
demni!. de de 
publică conducere executie 

1 Lăzăroiu Marian PRIMAR 
Corn. cal.III 

2 Ghigă Aurel VICEPRIMAR 
Corn. cal.III 

3 GIUBEGEANU SECRETAR 
CORNELIA EMILIA GENERAL 

Corn. cal.III 
Comp. Ad. Loc., Agr.lnfor 

lt-- TACU ANl~OARA INSPECTOR 

5 NAE ELVIRA CONSILIER 

~01!1P·F,i ,n-Cont., Tax,e şi , l"'.!poz. „ . PHl'1 ''• ! .. ' „ 
'' ' . 

6 CHIPIRLIN MARIANA INSPECTOR 

7 NIŢU PAULICA REFERENT 

8 OAE COSTEL INSPECTOR 

Serv. Publ. Corn. Loc. Ev. . . 
Persoanei. 

9 DUDU CECILIA . REFERENT . 
.... 7 • ' ' > V O O ~ ' • • ,, ',' ~ • 

1:·, l iil 1 i~ 1~1ilil1 1 !11~~r\iili~H~1i~~~/lU~r11~H nir.i;!f ţi·~;:!· I ;iili!iii j· ·1.i::1.·,: :M, lnili: ii :Himir,ti irnt! ~~ l .~~~~mT~~~d, 
11 "BOATA MMiA ALEXANDRA ' ' . , - REFERENT 

11 ~1i1i!1~:1 111111 ~1i1H:~1'.!i ~~:1111 i 11 il ;i,11m:r1ii~l1 111 1~i i 
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CONSILIUL LOCAL PERISOR 
JUDETUL DOLJ 

Nr. Numele şi prenumele 
Crt. 

1 Lăzăroiu Marian 

2 Ghigă Aurel 

3 GIUBEGEANU 
CORNELIA EMILIA 

Comp. Ad. Loc., Agr.lnfor 

4 TACU ANISOARA 

5 NAE ELVIRA 

Comp.Fin-Cont., Taxe şi lmpoz. 

6 CHIPIRLIN MARIANA 

7 NIŢU PAULICA 

8 OAE COSTEL 

Serv. Publ. Corn. Loc. Ev. 
Persoanei. 

9 DUDU CECILIA 

10 POPESCU VIORICA 

11 BOATA MARIA ALEXANDRA 

Biblioteca Comunală + Căminul 
Cultural 

12 FLORICA COSTINA-
SIMONA 

Comp. Implementare Proiecte 

13 ANDREI C- TIN-CRISTIAN 

Compartiment Administrativ 

Funcţia 

de 
demnit. 
publică 

PRIMAR 
Corn . cat.111 

VICEPRIMAR 
Corn. cat.111 

ANEXA NR.1 
la HCL nr. / ___ _ 

STAT DE FUNCTll 

Funcţia Cls. Nivel st 
Functia publică Cls. Grad Nivel Cls. de contractuală Gra de 

de de profes . ul sa Iar. daţi a sa Iar. 
conducere executie Studii 

de lor 
execut ie 

SECRETAR s 
GENERAL 
Corn. cat.111 

INSPECTOR I Superior s 
CONSILIER I Superior s 

INSPECTOR I Principal s 
INSPECTOR I Superior s 
INSPECTOR I Principal s 

REFERENT III Superior M 

INSPECTOR I Principal s 
INSPECTOR I Asistent s 

BIBLIOTEC I 
5 M 

INSP. DE SPEC. li 3 M 



PRIMARIA COMUNEI PERIŞOR 
JUDETUL DOLJ 

Nr.11024/25.03.2020 

RAPORT, 
la proiectul de hotarare privind modificarea statului de funcţii al Serviciului 

Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Perisor 

Subsemnata,Giubegeanu Emilia, secretarul general al UAT comuna Perisor, jud. 
Dolj, avand în vedere :prevederile art.14 din ORDINUL ANFP nr.1932/2009 prevede: „ 
"Art. 14. - (1) Promovarea functionarilor publici care au fost admisi la examenul de 
promovare în clasa se face prin transformarea postului pe care sunt incadrati într-o functie 
publica de executie de grad profesional asistent din clasa corespunzatoare studiilor 
absolvite, cu stabilirea salariului în conditiile prevazute de Legea-cadru privind salarizarea 
unitara a personalului platit din fonduri publice nr. 284/201 O, cu modificarile ulterioare. 

(2) Transformarea postului în conditiile prevazute la alin . (1) nu se poate face într-o 
functie publica de auditor sau de consilier juridic. 

(3) ln aplicarea prevederilor alin. (1 ), autoritatile sau institutiile publice au obligatia de a 
instiinta Agentia Nationala a Functionarilor Publici, in conditiile prevazute de art. 107 alin . 
(2) lit. a) din Legea nr. 188/1999, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare, cu 
privire la modificarile intervenite in structura de functii publice din cadrul autoritatilor sau 
institutiilor publice, ca urmare a promovarii în clasa. 

(4) lnstiintarea prevazuta la alin . (3) trebuie sa fie insotita de urmatoarele documente: 
a) raportul final al examenului de promovare in clasa a functionarului public, in 

original ; 
b) o fotocopie a actului administrativ prin care functionarul public este numit într-o functie 

publica de grad profesional asistent, din clasa corespunzatoare studiilor absolvite. 
(5) ln termen de maximum 15 zile lucratoare de la afisarea punctajelor finale 

potrivit art. 11 alin . (4) , conducatorul autoritatii sau institutiei publice are obligatia de a 
emite , in conditiile legii, actul administrativ de numire in functia publica pentru fiecare 
candidat declarat admis la examenul prevazut de art. Ş8 alin . (1) din Legea nr. 188/1999, 
republicata , cu modificarile si completarile ulterioare." 

Hotararea nr.10/2020 a Consiliului Local Perisor privind aprobarea organigramei şi a 
statului de funcţii ; 

Propun: 
Adoptarea Proiectului de hotarare privind modificarea statului de funcţii al Serviciului 

Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Perisor în sensul stabilirii clasei de 
Inspector grad profesional - asistent - pentru functia publica de executie de Referent, 
Clasa III , grad profesional asistent si modificarea statului de funcţii al Compartimentul 
Financiar-Contabil.Taxe si lpozite in sensul stabilirii clasei de Inspector grad profesional -
asistent - pentru functia publica de executie de Referent, Clasa 111 , grad profesional 
superior. 

Secretar genera 
Emilia Giube ea 
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Sindicatul Naţional „F orţ-a Legii" 
Sindicatul na1i<ltrn l al funqionari lor p11blici 

, „ 

ş i pmon:ilului contractual din ,a..dministrn\ia publică şi Asistcn\<i sociuhl <1;1,1o}fomânia. Fondat în Anu l '.!OOO . 
Afil iat !a Cnnfodern{ia "Meridian". membrn al Conredera!iei Europene 1.1 s.indîcateio1'-lndcpcmlc11tc (CESl) FORŢA LEGii e~ 

Nr. 2510/ 03.03.2020 
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Către, 

--~·.,,:".~/·. ',;. ' ' •. 11,/. Liin L .~ .. ' ·" „ · „ . „ „„„ „„.„ „„ . 
~,:_j;l-1.„„„ „ „ Anu/ 

------~.:.:. 

PRIMĂRIA COM. PERISOR, JUD. DOLJ -
În atenţia dlui. Primar ·.. ~ 

În unna adresei Dvs. nr. 1063 j din data 25 februarie 2020, înregistra.tiHa organizaţia noastră cu 

numărul de mai sus, prin care ~e-aţi solicita~ să vă comunicăm punctul _:_de ~edere cu privire la 

stabilirea coeficienţHor de salarizare conform Legii-cadru nr. 153./20_l7 privind salarizarea 
• I 

personalului plătit din fonduri publice, pentru unele funcţii publice din: A_e_aratu1 de Specialitate al 

primarului, 

prin prezenta Vă propunem coeficienţii de salarizare pentru funcţiîle publice solicitate, în 
-~·=-=-

concordanţă, cu grila de salarizare transmisr1 anterior şi aprobată de Consiliuţ.tocal, în condiţiile legii, 

cu păstrarea ierarhiei funcţiilor, conform prevederilor Legii-.cadru nr. 153/2011., astfel: 

- Consilier, Consilier juridic, Expert, Inspector asistent, gradaţie v~cltime O - coeficient 1,59 

căruia îi corespunde un salariu de bază/brut în sumă de 3.546 lei . ::::_ < ,_;> 5
1 

- Consilier, Consilier juridic, Expert, Inspector asistent, gradaţie veC.-hime'' 5 - coeficient 1,98 
I .-- ~ 

căruia îi corespunde un salariu de bază/brut în sumă de 4.415 lei · ·. >~ 
. . 

·:.' .--==== 

Având în vedere prevederile art. 38 alin. 8) din Legea-cadrulnr;· 153,(i.lil8 - în situaţia în care, 
în urma promovării în funcţie, grad sau treaptă profesională ori a avansării îri -g_!'adaţie, potrivit legii, ar 
rezulta un salariu de bază mai mic decât cel avut la data promovării sau ava(ţŞarii în gradaţie, salariul 
de bază nu se diminuează, ci se păstrează salariul de bază avut anterior prqj°ovării sau avansării în 
gradaţie. .-·-

Ulterior prin promov Î în gradele profesionale, salariul de bază un~~ază să crească, potrivit 
grilei de salarizare aprobate / --,/ _: 
p &!'(, .~ 

„,.. ,.,..,,.... 

~~g " ·;-; --- ~ponsabil R.U. 

\ ,:· ;,'.,.. 
/ 

. ':. :{:~'. , .. ". Cl~?ns1lt r; ~r!ţ:_, \ ? Luci.·~-~ 5u. i:z<l~M!~F.~NEL 
\~~i.7· . :·~:· ; __ }'J 

„)h1di-:aiele .con1 r ih11i ~ la apâ.rarco drcp1milor ~i la promm;ll\~t inlcn~~clor profes ionale. ccono1nicl~ ~i w..:iale nle n'iiiî1brilorlor'" - art. 9 din Consti niii~ 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL DOLJ 
CONSILUL LOCAL, PERIŞOR 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind alegerea preşedintelui de sedinţă 

pentru perioada 1 aprilie 2020 - 30 iunie 2020. 

Având în vedere: 
-Raportul nr.11023/25.03.2020 al secretarului unităţii administrativ-teritoriale, 

prin care se propune alegerea dintre membrii Consiliului Local Perisor a unui 
preşedinte de sedinţă pentru perioada 1.04.2020 - 30.06.2020; 

- prevederile art . 123 , alin.1,art.197,al.1,lit.şi art.139 din OUG 57/2019 privind 
Codul Administrativ. 

PRIMARUL COMUNEI PERISOR propune adoptarea următorului 
PROIECT DE HOTARARE 

Art.1. - Sa se aleagă dintre membrii Consiliului Local Perisor preşedinte 
de şedinţă pe perioada 1 aprilie 2020 - 30 iunie 2020. 

INIŢIATOR, 

PRIMAR 
MARIAN LĂZĂROIU 



ROMANIA 
JUDETUL DOLJ 

CONSILIUL LOCAL PERISOR 
Nr.11023/25.03.2020 

RAPORT 

Subsemnata Giubegeanu Emilia -secretar general al UAT comuna Perisor, 
expun următoarele: 

Pentru punerea în aplicare a prevederilor art.123, alin.1 din OUG 57 /2019 
privind Codul Administrativ.solicit consiliului local să aleagă preşedintele de 
şedinţă pe următoarele 3 luni, 1 aprilie 2020 - 30 iunie 2020. 

Faţă de cele menţionate propun adoptarea unei hotărâri în conformitate 
cu prevederile art.123, alin.1 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ. 

Secretar general 

EmiliaG~ 




