ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL PODARI
JUDEŢUL DOLJ
HOTARÂREA NR. 46
privind completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al
Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă ( SVSU ) al Comunei Podari, avizat spre
neschimbare la data de 23.08.2012

Consiliul local Podari, judeţul Dolj, întrunit în şedinţa extraordinară din data de
11.04.2018,
Având în vedere Raportul nr. 3278 din 11.04.2018 întocmit de către Sef Serviciu
SVSU,
Văzând Adresa cu nr. 42 / 10.04.2018 a SV Oltenia Consult SRL,
Procesul-verbal de avizare al proiectului de hotărâre întocmit de comisia de specialitate în
data de 11.04.2018,
În conformitate cu prevederile art. 21 din Ordinul nr. 96/2016 pentru aprobarea
criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea si dotarea serviciilor voluntare si a
serviciilor private pentru situatii de urgenta, modificat şi completat, art. 23 din OUG nr.
88/2001, privind înfiinţarea, organizarea şi functionarea serviciilor publice comunitare pentru
situaţii de urgenţă, modificată şi completată, HCL nr. 80 / 2014 privind participarea comunei
Podari ca membru al Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Segarcea şi întocmirea Strategiei
GAL Segarcea, conform abordării LEADER Axa 4, PNDR, Regulamentul de organizare şi
funcţionare al SVSU avizat spre neschimbare de către ISU Dolj la data de 23 august 2012,
Legea nr. 24/2000, rep., privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative,
În temeiul art. 36 alin. (2), lit. a) şi d) coroborat cu alin. 3 lit.b) şi alin. (6) lit. a) pct.
15, art. 45 şi art. 115 alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administraţia
publică locală;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului
Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă ( SVSU ) al Comunei Podari, avizat spre neschimbare la
data de 23.08.2012, după cum urmează:
-se completează articolul 3, aliniatul 1 litera a) RISCURI NATURALE cu un nou punct,
punctul nr.4, articolul având următorul cuprins:
a) RISCURI NATURALE:
1. cutremure;
2. fenomene meteorologice periculoase;
3. incendii de masă (pădure, păşune, culturi de cereale păioase, mirişti);
4. înzăpezire

-se completează aliniatul 3 al articolului 23, aliniatul având următorul cuprins:
Art. 23 alin.3) Execută acţiuni de intervenţie pentru stingerea incendiilor, căutare, salvare,
deszăpezire, acordarea primului ajutor, limitarea efectelor unor situaţii de urgenţă, protecţia
persoanelor, a bunurilor materiale şi a mediului, evacuare, reabilitare, etc. În acest scop:
-se completează aliniatul 4 al articolului 23, aliniatul având următorul cuprins:
Art. 23 alin.4) Acordă ajutor persoanelor sinistrate sau a căror viaţă este pusă în
pericol în caz de explozii, inundaţii, deszăpeziri , alunecări de teren, accidente şi în caz
de dezastre pe teritoriul localităţii. În acest scop:
-se completează litera c din aliniatul 5 al articolului 23, aliniatul având următorul cuprins:
Art. 23 alin.5 lit. c) participă la salvarea persoanelor de sub dărâmături şi la deblocarea
căilor de acces, în cazul unor căderi masive de zăpadă, în vederea asigurării deplasării
mijloacelor tehnice, pentru intervenţii în situaţii de dezastre;
Art.2. Primarul comunei Podari, prin aparatul de specialitate, Compartimentul Serviciul
Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă şi GAL Segarcea vor duce la îndeplinire prezenta
hotărâre.
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