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ROMÂN IA 
JUDEŢUL BACĂU 

CONSILIUL LOCAL AL 
COMUNEI GÂRLENI 

HOTĂRÂRE 
privind înfiinţarea, organigrama şi numărul de personal ale Serviciului Voluntar pentru Situaţii de 
Urgenţă de tip VI, prin reorganizare a serviciului de categoria I a al comunei Gârleni , judeţul 

Bacău 

Consiliul local al comunei Gârleni, judeţul Bacău, întrunit în şedinţă extraordinară la 
data de 13.12.2019, 

Examinând referatul de aprobare nr.9262/19.11.2019, întocmit de către domnul Eusebiu
Iulian T ANCĂU - primarul comunei, în calitate de iniţiator al proiectului de hotărâre, raportul de 
specialitate nr.9428/27.11.2019 întocmit de către d-l Imbrea Francisc - şef S.V.S.U Gârleni, 
precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al 
Comunei Gârleni; 

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului României nr. 88 din 30 august 2001 
privind înfiinfarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situa/ii de 

urgenţă, modificată şi completată, ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 21 din 
15 aprilie 2004 (*actualizată*) privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de 

Urgenţă, ale Legii nr. 481 din 8 noiembrie 2004 republicată privind protecţia civilă, ale Legii nr. 

307 din 12 iulie 2006 (*actualizată*) privind apărarea împotriva incendiilor, ale Ordinului 
ministrului afacerilor interne nr. 75 din 27 iunie 2019 pentru aprobarea Criteriilor de 

performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor 

private pentru situa/ii de urgentă; 

Având în vedere dispoziţiile art. 129, alin. (7), lit. (h) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 
3 iulie 2019 privind Codul administrativ; 

În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. (d) şi alin. (3), lit. e) din Ordonanţa 
de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 20 I 9 privind Codul administrativ: 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. (I) Se înfiinţează Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, de tipul Vl, în 
subordinea Consiliului local al comunei Gârleni , judeţul Bacău. 

(2) La nivelul comunei Gârleni
a) Numărul de gospodării şi/sau clădiri de locuit colective = 2.300;

b) Distanţa faţă de structurile de intervenţie ale serviciilor profesioniste pentru situaţii de
urgenţă = 17 Km;

c) Tipurile de riscuri identificate în sectorul de competenţă şi concluziile rezultate din
Planul 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 : Inundaţii,
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