
ROMANIA
JUDETUL IALOMITA

CONSILIUL LOCAL
AL oRAgulut c,[2.[NzSrt

PRoTECT nn norAnAn r
privind desemnarea dlui. Ni{u Nicu in funcfia de gef al Serviciului Voluntar

pentru Situatii de Urgenfi al oragului Clzlnegti

Consiliul Local al oragului Cdzlnegti, judeful Ialomita, intrunit in gedinta ordinard
din data 16 DECEMBzuE 2021,

Av6nd in vedere:
- referatul de aprobare n-r. *21/ ai" .2021 al Primarului orasului

Cizinegti;
- avinrl Inspectoratului pentru Situalii de Urgenfd Barbu Catargiu" al judefului

Ialomifa nr. 3364567 din 26.11.2021 inregistrat la Primlria oraqului C6zdneqti sub nr.
7206 din07.12.2021;

- Dispozilia nr. 411 din 08.12.2021 privind incadrarea cu contract individual de
muncd, pe duratd nedeterminatl a domnului Nilu Nicu in funcfia contractualS de
conducere de qef serviciu, gradul II in cadrul Serviciului Voluntar pentru Situa{ii de
Urgen!5;

Examinind:
- raportul Serviciului Voluntar pentnr Situalii de Urgenfd m. firu 6i"

0/ /4

/0. /1, .2021;
- avinlJ Comisiei pentru prognozd gi programe de dezvoltare economicd, activitAti

economico-financiare, investi{ii, organizare ;i funcfionare a serviciilor publice de interes
local, realizarea lucrdrilor publice nr. din .2021:

- Hotdrdrea Consiliului Local nr. 86 din 21,11.2019 privind infiinlarea Serviciului
Voluntar pentru Situalii de Urgen{6 al ora;ului Cizdneqti, judeful Ialomi{a prin
reorganizarea s ervi ciului voluntar exi stent ;

In conformitate cu prwederile art. 13 lit. e) din Legea nr. 30712006 privind
apdrarep impotriva incendiilor, republicatS, cu modificdrile qi completirile ulterioare;

In temeiul art. 129, alin. (2) lit. d) coroborat cu alin. (7) lit. h) qi art. 139 alin. (l)
din Ordonanla de urgen!6 a Guvernului nr.5712019 privind Codul administrativ, cu
modifi cdrile gi completirile ulterioare,

HOTAnA$rE:

Art. 1. Se constatd desemnarea dlui. Nifu Nicu ca qef al Serviciului Voluntar
pentru Situalii de Urgenli al oraqului Cdzdnesti, acesta fiind incadrat pe aceastl funclie
prin Dispozilia nr.41 I din 08.12.2021.

Art.2. Persoana desemnatd la art.l are ca atribulii principale:
a) intocmeqte documentele de organizare qi funcfionare a activitS{ii serviciului

voluntar;
b) planificl qi conduce activitatea de pregltire a personalului serviciului voluntar;
c) asigurd respectarea prevederilor actelor normative specifice in vigoare;
d) organizeazd activitatea de prevenire;
e) verificd intrelinerea autospecialelor, utilajelor qi materialelor din dotare;
f) conduce acliunile de interventie in limita competenlelor stabilite;
g) intocmeqte rapoartele de interventie;





JUDETUL IALOMITA
PRTMARTA oRAguLUr cAzAxngu
Nr. 7281 din 09.12.2021

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotirire privind desemnarea dlui. Ni{u Nicu in func{ia de gef al

Serviciului Voluntar pentru Situa{ii de Urgen{5 al ora;ului Clzlnegti

Prin Hotlrdrea Local nr. 86 din2l.ll.20l9 a fost infiinfat Serviciul Voluntar pentru
Situafii de Urgen!6 al oraqului CdzdneEti, judeful Ialomila prin reorganizarea serviciului
i'oluntar existent, av6nd labaza prevederile Criteriilor de performan{5 privind constituirea,
incadrarea gi dotarea serviciilor voluntare qi a serviciilor private pentru situalii de urgen!6
aprobate prin O.M.A.I nr.7512019.

Conform acestei hotdr6ri, Serviciul Voluntar pentru Situa{ii de Urgen{6 este
condus de un gef serviciu qi cuprinde cu un numlr de 26 persoane, din care 4 angaja[i qi 22
voluntari, dupd urmdtoarea structura:

a) Compartimentul pentru prevenire, eu un numdr de 2 specialiqti pentru prevenire
care are ca principal[ atribu{ie prevenirea riscurilor producerii unor situaJii de urgen{6,
prin activit5fi de indrumare gi control;

b) Forma(ia de intervenlie constituit6 in vederea limitarii qi inldturlrii urmdrilor
situa(iilor de urgen{d, ce incadreazd, autospeciala de stins incendii aceasta fiind compusl
din qeful grupei de intervenfie, 3 servanfi pompieri qi conducitor autospeciald, pentru
fiecare turd de serviciu qi echipa specializatd pentru avertizare - alarmare - cdutare -
deblocare - salvare -evacuare ce incadreazd"2 persoane qi qeful echipei specializate, pentru
fiecare turl de serviciu.

Potrivit art.32 din O.M.A.I nr.7512019, Serviciul Voluntar pentru Situa{ii Urgenfl
trebuie avizat de c[tre inspectoratele de situalii de urgenfl judelean, primindu-se
urmdtoarele doud avizel.

- aviz:ul de infiinfare;
- avizul pentru sectorul de competenfd.
La data infiinfarii Serviciului Voluntar prin reorganizare, atribuliile qefului

serviciului voluntar erau exercitate de cdtre dl. Nilu Nicu, insd acesta ocupa o
funclie publicS de referent, gradul profesional superior ce nu poate fi transformatd
intr-o func{ie contractualS. Din acest motiv, prin HotSrdrea Consiliului Local nr. 85
din2l.ll.2019 a fost infiinlat postul contractul de conducere de qef serviciu. in data
de 29.11.2019 au fost comunicate documentele la ISU,,Barbu Catargiu" Ialomila
pentru avizarea serviciului infiinpt prin HCL nr. 86121.11.2019 precum qi pentru
sectorul de competenfd. Prin adresa nr. 3716019 din 12.12.2019, inregistrati la
Primdria oraqului Cdzdneqti sub nr. 6985 din 13.l2.20l9,ISU Barbu Catargilt" a
solicitat completarea dosarului prin altele cu contractul de muncA al qefului
serviciului care trebuie sE fie incadrat pe funclie conform art.22 alin.(3) din O.M.A.I
nr.75/2019. in anuL 2021, a fost organizat concursul de recrutare pentru postul
contractual de ;ef serviciu la data de 16.04.2021 insd, acest concurs a fost anulat
deoarece nu a fost cuprinsd in probele de concurs qi proba sportivS.



in perioada 09-19.11.2021 a avut loc concursul de recrutare pentru ocuparea

postului contractual de qef serviciu, concurs ce a fost promovat de cdtre dl. Ni[u
Nicu. Dup6 frnalizarea examenului, a fost transmisi adresa la ISU ,,Barbu Catargiu"

pentru a ob(ine avizul de incadrare pe funclie ce este prevdzut de art.23 din acest act

normativ, aviz ce a fost oblinut potrivit adresei nr. 3364567 din 26.11 .2021.

in Legea nr. 30712006, la art. 13 sunt prevdzute pentru Consiliul local

urmdtoarele obligatii principale:
a) aproba planul de analiza si acoperire a riscurilor, pentru unitatea

administrativ-teritoriala pe care o reprezinta, stabileste resursele necesare pentru

aplicarea acestuia si il transmite inspectoratului in raza caruia functioneaza;

b) emite hotarari, in conditiile legii, cu privire la organizarea activitatii de

apatare impotriva incendiilor in unitatea administrativ-teritoriala pe care o
reprezinta;

c) instituie reguli si masuri specifice corelate cu nivelul si natura riscurilor

locale;
d) infiinteaza, la propunerea primarului, cu avizul inspectoratului, serviciul

voluntar de urgenta si aproba regulamentul de organizare si functionare al acestuia;

e) desemneaza seful serviciului voluntar de urgenta,, la propunerea primarului,

cu avizul inspectoratului;
f) prevede distinct, potrivit legii, din resursele financiare ale bugetului local,

sumele- necesare in vederea organizarii, inzestrarii, functionarii si indeplinirii

atributiilor legale de catre serviciile de urgenta voluntare infiintate si exercita

controlul folosirii acestora;
g) cuprinde anual in bugetul propriu sumele necesare pentru asigurarea

bunuiilor din dotarea serviciilor de urgenta voluntare, pentru cazurile de avarie,

distrugere Sau pentnr alte evenimente, precum si pentru asigurarea de persoane si

.u.p.rid.." civila a personalului cu atributii pe linie de interventie, pentru cazurile

de invaliditate sau de deces, produse prin accidente, catastrofe ori alte asemenea

evenimente intervenite in timpul si din cauza indeplinirii atributiilor specifice;

h) asigura includerea, in planurile de organizare, de dezvoltare urbanistica si de

u..nuju."1 teritoriului, a cailor de acces pentru interventii, a lucrarilor pentru

realizarea sistemelor de anuntare, alarmare, precum si de alimentare cu apa in caz de

incendiu;
1) analizeaza, semestrial si ori de cate ori este nevoie, capacitatea de aparare

impotriva incendiilor a unitatii administrativ-teritoriale pe care o reprezinta si

info.m.ura inspectoratul cu privire la masurile stabilite pentru optimizarea acesteia;

j) asigura imobile si spatii amenajate corespunzator pentru functionarea

serviciuluide urgenta voluntar, precum si mijloacele de comunicatii necesare;

k) indeplineste orice alte atributii preva ie de lege pentru apararea impotriva

incendiilor.
La art. 14 sunt prevazute pentru !4!ry urmatoarele obligatii principale:

a) asigura elaborarea planului de andriza si acoperire a riscurilor si aplicarea

acestuia;



b) asigura respectarea criteriilor de performanta pentru constituirea serviciului
de urgenta voluntar si elaborarea regulamentului de organizare si functionare al

acestuia;
c) coordoneaza organizarea permanenta a interventiei it caz de incendiu la

nivelul unitatii administrativ-teritoriale, asigura participarea la interventie a

serviciului voluntar de urgenta cu mijloacele din dotare si conducerea interventiei,
pana la stingerea incendiului ori pana la sosirea fortelor inspectoratului;

d) asigura controlul respectarii masurilor de aparare impotriva incendiilor pe

timpul adunarilor sau al manifestarilor publice;
e) asigura controlul respectarii masurilor de aparare impotriva incendiilor la

constructiile si instalatiile tehnologice apartinand domeniului public si privat al

unitatii administrativ-teritoriale, precum si la institutiile publice;
f) dispune verificarea indeplinirii masurilor stabilite prin avizele, autorizatiile

si acordurile pe care le emite;
g) asigura realizarea si mentinerea in stare de functionare a cailor de acces, a

sistemelor de anuntare, alarmare, precum si de alimentare cu apa in caz de incendiu;
h) organizeaza si executa, prin serviciul de urgenta voluntar, controlul

respectarii regulilor de aparare impotriva incendiilor la gospodariile cetatenesti;
informeaza populatia cu privire la modul de comportare si de interventie in caz de

incendiu;
i) asigura incadrarea serviciuiui de urgenta voluntar cu personal atestat in

conditiile legii, precum si pregatirea profesionala si antrenarea acestuia;
j) asigura conditiile pentru participarea la concursuri a serviciilor de urgenta

voluntare si a cercurilor de elevi Prietenii pompierilor;
k) asigura dotarea serviciilor de urgenta voluntare, potrivit normelor, cu

mijloace tehnice pentru aparare impotriva incendiilor si echipamente de protectie
specifice, carburanti, lubrifianti si alte mijloace necesare sustinerii operatiunilor de
interventie, inclusiv hrana si antidotul pentru participantii la interventiile de lunga
durata;

l) informeaza de indata, prin orice mijloc, inspectoratul despre izbucnirea si

stingerea, cu forte si mij loace proprii, a oricarui incendiu pe raza unitatii
administrativ-teritoriale, iar in termen de 3 zile lucratoare completeaza si trimite
acestuia raportul de interventiel

m) analizeaza anual dotarea cu mijloacele tehnice de aparare impotriva
incendiilor si asigura completarea acesteia, conform normelor in vigoare;

n) comunica de indata inspectoratului scoaterea si repunerea din/in functiune a
oricarei autospeciale de interventie, precum si, in scris, dotarea cu autospeciale de

interventie noi;
o) asigura, prin mijloacele avute la dispozitie, desfasurarea activitatilor de

informare si educatie antiincendiu a populatiei;
p) analizeaza si solutioneaza petitiile cetatenilor in problema apararii impotriva

incendiilor;
q) indeplineste orice alte obligatii prevazute de lege pentru apararea impotriva

incendiilor a comunitatii locale.





JUDETUL IALOMITA
Primlria oraqului Cizlneqti

Serviciul Voluntar pentru Situa{ii de Urgenfi
Nr.7292 din 10.12.2021

RAPORT
la proiectul de hotdrdre privind desemnarea dlul Nilu Nicu infunclia de ;ef al Serviciului

Voluntar pentru Situa(ii de Urgenld al oraEului CdzdneEti

Proiectul de hotdrdre in cauzd este legal gi oportun, av6nd in vedere prevederile art. 13 lit. e) din
Legeanr.30712006 privind apdrareaimpotriva incendiilor, republicati, cu modificlrile qi completlrile
ulterioare, potrivit cdrora Consiliul Local desemneazi seful serviciului voluntar de urgenta, la
propunerea primarului, cu avizul inspectoratului. Avizul emis de ISU ,,Barbu Catargiu" pentru

incadrarea qefului de serviciu nr.3364567 din26.11.202I.
Serviciul Voluntar pentru Situalii de Urgenld al oraqului Cazanesti, infiinfat in anul 1965 in

subordinea consiliului local, a fost reorganizatprin HCL nr.21121.06.2010.
Art.3 alin.(l) din Ordinul nr.7512019 prevede faptul cd serviciile voluntare infiinlate pAnS la

intrarea in vigoare a ordinului menfionat anterior, trebuie sd indeplineascd criteriile de performanld
aprobate prin ordin, in termen de 6 luni de la data intririi in vigoare a acestuia, respectiv pdnd la data de

28.12.20t9.
La implinirea termenului prevazut anterior, avizele de infiinpre qi avizele pentru sectoarele de

competen!6, emise p6na la data intrdrii in vigoare a Ordinuluinr.75l20l9, isi inceteazd,valabllitatea.
Potrivit Ordinului 75l20l9,IJAT Cazanesti trebuie sa infiinteze Serviciul voluntar cu avizul ISU

Ialomita, in subordinea Consiliului local. De asemenea, acesta trebuie sa avizeze si sectorul de

competenta al SVSU Cazanesti, care potrivit ordinului, reprezinta suprafata unitatii adminstrativ-
teritoriala in care acesta a fost constituit, respectiv suprafata UAT Cazanesti.

Conform art. 19 din Ordin, Serviciile voluntare se constituie pe urmatoarele tipuri:
- Servicii de tip Vl, pentru UAT-uri cu cel mult 1000 de gospodarii;

- Servicii de tipY2, pentru UAT-uri cu un nr. de gospodarii cuprins intre 1000-3000, cu

obligatia de a se dota cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma;

- Servicii de tip V3, pentru UAT-urile cu peste 3000 de gospodarii, cu obligatia de a se

dota cu minim doua autospeciale de stingere cu apa si spuma;

Serviciile voluntare care detin una sau mai multe autospeciale de stingere cu apa si spuma, dar
nu au obligatia dotarii cu acestea, se pot constitui ca servicii de tip V2 sau V3, indiferent de numarul de

gospodarii.
Astfel, avand in vedere ca UAT Cazanesti, are 1200 de gospodarii conform evidentei din

Registrul agricol si este dotat cu o autospeciala cu apa si spuma, serviciu voluntar reinhinlat este

Serviciu voluntar de tip V2.
Structura organizatoricd a unui serviciului voluntar se particularizeazdin funclie de serviciului

voluntar, stabilit potrivit criteriilor de performarfia prevazute in Ordinul nr.7512019. Serviciul de tip V2
are in componenta: sef serviciu, compartiment pentru prevenire(un specialist la fiecare 1000 gospodarii),
grupa de interventie care incadreaza o autospeciala de stingere cu apa si spuma(un sef de grupa, 3

servanti pompieri si conducator autospeciala) si dupacaz,una sau mai multe echipe specializate(formata
din 3 persoane) si atelier de reparatii.

In acest context, avAnd in vedere cele sus-men{ionate, consider cI proiectul de hotlr6re este legal
in forma gi conlinutul propus spre adoptare.

intocmit,
Nitu Nicu





MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUATII DE URGEN'IA

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUATII DE UIIGENTA
INSPECTORATUL PENTRU STTUAJ'II DE URGEN}A
"BARBU CATARGIU.' AL JUDEJ'ULUI IALOMI'I'A

NESECREl'
Exemplar UNIC
Nr. Z":r 4{, 0 t3
Slobozia - 12.12,2019

JUDETUL IALOMITA

PRTMARTA oRAggtut cAzAueqrt
,n;;o*;" 6 jt'f

RE l5- tl .)o/
Cdtre,

PRr Mi RrA COMTJNE r CiZiXA$rt
Domnului Primar Machita Alexandru

La cererea dumneavoastrl din data de 29.11.2019, v5 cornunic docunentele necesare pentru

completarea dosarului privind emiterea avizului de infiinla re/aviz sector de competen{{ al S.V.S.U.
Ctrztrnepti:

l. Hot[rdrea consiliului local privind

urmltoarele precizdri :

- num6rul de gospodErii gilsau clddiri colective de locuit;

- tipurile de riscuri identit'icate in sectorul de competenld;

2, Organigrarna serviciului voluntar:

- de completat cu geful sen iciului voluntar care trebuie sx fic incadrat pe funclie,
confonn art.22, alin. 3 din O.M.A.1.7512019;

- de completat cu atelier de repara{ii conform art. 20, lit. b din O.M.A.1. 75DAW;
3. Regulamentul de organizare si func{ionare:

- de completat cu atributiile personalului din cadrul atelierului cle repara{ii conform art.

20, lit. b din O.M. A.l.75120t9;

4. Contractele individuale de muncd ale persoanalului angajat nu sunt toate. Trebuie

completat cu contractele de muncf, ale:

- gefului serviciului voluntar confbrm art.22, alin. 3 din O.M.A.I. nr.T5 din 2019;

- conduc5tor auto specialE - Oae Florin

- compartiment prevenire - Nilu Nicu

5. Documente care atesti calificarea sau competenlele profesionale specifice - nu sunt (in

atard de Nilu Nicu)

- in conformitate cu art. 22, alin. 4 personalul specilicat cu excep{ia func}iilor de

ryef serviciu gi seruant pornpier trebuie sd defind cel pulin calilicarera sau

}iESLCRIiTl/2
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