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          HOTĂRÂRE NR.59 
                 privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă  
               al oraşului Costeşti, judeţul Argeş şi aprobarea organigramei acestuia 
 
 
 
           Consiliul local al oraşului Costeşti, judeţul Argeş, întrunit în şedinţa ordinară, în 
data de 28.11.2019; 
           Având în vedere: 

-Referatul de aprobare întocmit de iniţiator, domnul ing. Baicea Ion-Primarul 
orașului Costești, înregistrat sub nr.21144/20.11.2019; 

-Raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.21206/21.11.2019, 
întocmit de domnul Preda Mihai, inspector, grad profesional principal, în cadrul 
Compartimentului Situaţii de Urgenţă Monitorizare Video (şef SVSU); 

-prevederile:  
-Legii nr.307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor; 
-O.U.G. nr.21/2004, privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de 

Urgenţă; 
-O.M.A.I. nr.163/2007, pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva 

incendiilor; 
-Legii nr.481/2004, privind protecţia civilă, republicată,  
-Ordinul nr.75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind 

constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru 
situaţii de urgenţă; 

-H.G. nr.642/2005 privind 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;  

-art.129 alin.(1), alin.(2) lit.„a,d”, alin.(3) lit.”e”, alin.(7) lit.”h”, art.133 alin.(1), 
art.136 alin.(8), art.196 alin.(1) lit.„a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

Ţinând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Costeşti; 
          În temeiul dispoziţiilor art.139 alin.1 din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1.Se aprobă reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al 
oraşului Costeşti, din serviciu categoria II (Tip C2) în serviciu Tip V1. 

Art.2.Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Serviciului Voluntar 
pentru Situaţii de Urgenţă, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.3.Se aprobă organigrama cu numărul de personal al Serviciului Voluntar 
pentru Situaţii de Urgenţă al oraşului Costeşti Tip V1, conform anexei nr.1 la 
Regulamentul SVSU. 

 
 
 

 



 
Art.4.Primarul oraşului Costeşti prin compartimentele de specialitate va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
Art.5.Secretarul general al oraşului Costeşti va comunica prezenta hotărâre în 

termenul legal: 
-Instituţiei prefectului judeţului Argeş; 
-Primarului oraşului Costeşti; 
-Serviciului Buget contabilitate-impozite şi taxe locale; 
-Şefului Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă  

-Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă judeţul Argeş. 
 
                                                                                

                       Dată astăzi:28.11.2019  
                                                                        contrasemnează secretar general oraş 

        Chiriţă Iuliana 
 

  
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                                 GHEORGHE ALEXANDRU 
  
 

 
 
 
 
 
 

                                

   
 
 
 
 
 
 
 


