
ROMÂNIA                                                                                                                            
JUDEŢUL VRANCEA  
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SIHLEA                                                     
 
                                                               HOTĂRÂREA NR. 46 
                                                                    DIN 31.10.2019    
 
PRIVIND REORGANIZAREA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII  DE URGENȚĂ 
SIHLEA 
 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SIHLEA, JUDEŢUL VRANCEA, ÎNTRUNIT ÎN ŞEDINŢĂ 
ORDINARĂ,  
 
-având în vedere referatul de aprobare privind prezentarea și motivarea proiectului de hotărâre iniţiat de 
primarul comunei Sihlea, judeţul Vrancea, privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de 
Urgență Sihlea;  
-având în vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Sihlea, judeţul Vrancea, la proiectul de hotărâre privind reorganizarea 
Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Sihlea;   
-având în vedere avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei Sihlea, judeţul Vrancea, la 
proiectul de hotărâre privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Sihlea;  
- având în vedere Hotărârea nr. 42 / 31.10.2005 privind organizarea, atribuțiile și funcționarea Serviciului 
Voluntar pentru Situații de Urgență Sihlea; 
-în baza art. 13, lit.” b “ și lit. ” d “ din Legea nr. 307/ 2006 privind apărarea  împotriva incendiilor, cu 
modificările și completările ulterioare; 
-în conformitate cu art.10, lit. ” b “, art. 15, alin. 2 din Legea nr. 481 / 2004 privind protecția civilă, 
republicată; 
- în temeiul art. 1, alin.1, alin.2, alin.4, art.5, alin.1, alin.2 din O.G. nr. 88 / 2001 privind inființarea, 
organizarea și funcționarea  serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență, cu modificările și 
completările ulterioare; 
-în conformitate cu art. 1, alin.1, alin.2, art.4, alin.1, lit.” a”, art. 5, alin.1, lit. “a-e”, art. 6, alin.1, art. 8, lit. 
“a-k”, art. 9, alin.1, lit. “ a-c”, art. 19, alin.1, lit. “b”, alin.2, art.22, alin.1, art. 32, alin. 1, anexa nr. 7 din 
Ordinul nr. 75 / 2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și 
dotarea serviciilor voluntare și serviciilor private pentru situații de urgență; 
-în temeiul art. 129, alin.2, lit. “d”, alin.7, lit. “h”, art. 139, alin.1, art.196, alin.1, lit. ”a” din O.U.G. nr. 57 / 
2019 privind Codul administrativ; 
 
HOTĂRĂŞTE :  
 
ART.1 ( 1) Se aprobă reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Sihlea în serviciu tip 
V2 în subordinea Consiliului Local al comunei Sihlea, județul Vrancea. 
(2) Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Sihlea are ca sector de competență teritoriul comunei 
Sihlea. 
ART. 2  Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Serviciului Voluntar pentru Situații de 
Urgență Sihlea, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 
ART. 3 Se aprobă organigrama Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Sihlea, conform anexei 
nr. 2 la prezenta hotărâre. 
ART. 4 Se aprobă structura, numărul de personal și componența pe compartimente, grupe de intervenție 
și echipe specializate pe tipuri de riscuri a Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Sihlea, conform 
anexei nr. 3 la prezenta hotărâre. 
ART. 5 Se aprobă tabelul cu mijloacele tehnice din dotarea Serviciului Voluntar pentru Situații de 
Urgență Sihlea, conform  anexei nr. 4 la prezenta hotărâre. 
ART.6 Prevederile prezentei hotărâri vor fi comunicate primarului comunei Sihlea, Serviciului Voluntar 
pentru Situații de Urgență Sihlea, Inspectoratului pentru Situații de Urgență Anghel Saligny Vrancea, 
Instituţiei Prefectului judeţului Vrancea şi aduse la cunostinţă publică prin grija  secretarului comunei 
Sihlea, judeţul Vrancea.                             
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