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 HOTĂRÂREA nr.4 
din 06 martie 2009 

 
 
             Privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei NĂDRAG, 
judeţul Timiş.     
 
              Consiliul local al Comunei Nădrag, judeţul Timiş; 
              Văzând referatul  compartimentului de specialitate; 
    Având în vedere prevederile art. 13, litera “d”si art. 14, lit. „i”, din Legea nr. 307 din 12 iulie 
2006, privind apărarea împotriva incendiilor;  art. 1- 5 şi 11 din O.M.I.R.A. Nr. 195/20.04.2007 
privind modificarea şi completarea Ordinului M.A.I. 718/2005 pentru aprobarea Criteriilor de 
performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de 
urgenţă; art. 10, lit. „b” din Legea Nr. 481/08.11.2004 privind protecţia civilă; ale art. 5, al.(1) din 
Ordonanţa Guvernului României nr.88/30.08.2001, aprobată prin Legea nr. 363/07.06.2002 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare  pentru situaţii de 
urgenţă; ale art. 6, lit. “c” din O.M.A.I. Nr.163/28.02.2007 pentru aprobarea Normelor Generale de 
apărare împotriva incendiilor. 
              În temeiul art. 36, al. (3), lit. „b”,al. (6) lit „a” pct.8,  şi ale art.45, al. (1)  din Legea nr. 
215/2001 republicată privind administraţia publică locală,  
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
            Art.1  Se aprobă reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, de Categoria a 
III-a,  în subordinea Consiliului local al Comunei Nădrag , judeţul Timiş. 
            Art.2  Se aprobă organigrama şi numărul de personal al Serviciul Voluntar pentru Situaţii 
de Urgenta al Comunei Nădrag, judeţul Timiş, prevăzută în anexa nr.1, serviciu  condus de 1 (unu) 
Sef Serviciu,  Regulamentul de organizare şi funcţionare a Serviciului Voluntar pentru Situaţii 
de Urgenţă.   
            Art.3 Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenta al Comunei Nădrag , judeţul Timiş este 
încadrat cu un număr de 43 persoane, din care 2 angajat şi 41 voluntari, după următoarea structură: 
            Art. 3.1.  Un compartiment pentru prevenire, cu  un număr de 8 specialişti pentru prevenire, 
care au ca principală atribuţie prevenirea apariţiei stărilor potenţial generatoare de situaţii de urgenţă 
pe întreg teritoriul sectorului de competenţă, stabiliţi astfel: 
           Art. 3.1.1.  pentru instituţiile publice si operatorii economici din subordinea Consiliului local, 
un specialist; 
           Art. 3.1.2.  pentru gospodării 7 ; 
           Art. 3.2.  Formaţie de intervenţie, salvare şi prim ajutor, având un numar de 13 persoane 
voluntari, constituită în vederea limitării si inlăturării urmărilor situaţiilor de urgenţă pe întreg 
teritoriul sectorului de competenţa, fiind compusă din:       
          Art. 3.2.1. Un şef formatie interventie, salvare şi prim ajutor 
          Art. 3.2.2. O grupă de intervenţie pentru stingerea incendiilor la autospeciala pentru lucrul 
cu apa , care are in compunere 17  persoane voluntari. 



          Art. 3.2.3.  Echipe specializate, compuse din: 
         Art. 3.2.3.1.   O echipă specializată în domeniul înştiinţare-alarmare- 5 voluntari; 
         Art. 3.2.3.2.   O echipă specializată în domeniul evacuare-5 voluntari; 
         Art. 3.2.3.3.   O echipă specializată în domeniul sanitar -3 voluntari;    
        Art. 3.3.   Un atelier de reparaţie şi intreţinere 3 voluntari. 
        Art.4  Componenţa nominală a membrilor Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al 
Comunei  Nădrag, judeţul Timiş, dotarea echipei specializate pentru intervenţie în caz de incendiu, 
precum si a celor 3 echipe specializate, se va face prin Dispoziţie a primarului Comunei Nădrag, 
judeţul Timiş, în termen de 10 (zece) zile de la data aprobării prezentei Hotărâri a Consiliului Local al 
Comunei Nădrag, judeţul Timiş, urmând a fi trimisă spre avizare împreună  cu noul Regulamentul de 
organizare şi funcţionare a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă  la  Inspectoratul 
pentru Situaţii de Urgenta „BANAT”, al judeţului Timiş. 
      Art.5  Primarul Comunei Nădrag, judeţul Timiş va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor 
prezentei Hotărâri. 
      Art.6     Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 9 voturi pentru şi 1abţinere. 
      Art.7     Prezenta hotărâre se comunică: 
                   - Instituţiei Prefectului judeţ Timiş . 
                   - ISU Timiş 
                   - Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Nădrag 
                   - Secretariat 
                   - Afişare 
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                                                                                                               Biriescu Ioan 
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