ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
PRIMARUL
COMUNEI TULGHEŞ

HOTĂRÂREA
Nr. 31 din 31 august 2020
privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta a comunei
Tulgheș, in conformitate cu O.M.A.I nr.75/2019
Consiliul local al comunei Tulgheş, judeţul Harghita, întrunit în şedinţa ordinară
din 31 agust 2020,
Având în vedere:
Referatul de aprobare al primarului comunei Tulgheş înregistrat la nr. 2874 din
13.07.2020;
Raportul Compartimentului Secretar înregistrat la nr. 3374 din 20.08.2020;
Rapoartele comisiilor de specialitate a Consiliului Local Tulgheş înregistrate la
nr. 3523-3526 / 2020;
-art. 120, alin.(1) și art. 121, alin.(1), alin.(2) din Constituţia României,
republicată;
-art. 3, paragraful 2 din Legea nr. 199/1997 pentru ratificarea Cartei europene
a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg pe 15 octombrie 1985;
-art. 7, alin.(2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009,
republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
-Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative, republicată;
-Ordonanţei Guvernului nr.88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea serviciilor de urgenţă pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificările
şi completările prin Legea nr.363/2002 art. 1 alin. 2 si 4 ;
-O.M.A.I. nr. 75/2019, pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind
constituirea, incadrarea si şi dotarea serviciilor voluntare si a serviciilor private pentru
situaţii de urgenţă;
-Legea nr.481/2004 privind protecţia civilă, republicată cu modificarile
ulterioare, art. 15 alin. 1-3 ;
-Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicata, art. 17,
alin. 1 si 2, art. 33, alin. 1, 2, 4-6;
-Hotărârea Guvernului nr.642/2005 privind aprobarea Criteriilor de clasificare a
unităţilor administrativ-teritoriale, instituţiilor publice şi operatorilor economici din
punct de vedere a protecţiei civile, în funcţie de tipurile de risc specifice;
În urma discuţiilor purtate în cadrul şedinţei,
Ţinând seama de faptul că hotărârea a fost adoptată cu un număr de 11
voturi din numărul total de consilieri în funcţie, majoritatea cerută de lege –
majoritatea simplă - conform art. 139 alin. (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ;
In temeiul art. 129 alin. (2) lit.”d” alin.(7) lit.”h”, art.136, art.139 si ale art.
196 alin. (1) lit.,,a" din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TULGHEŞ, adoptă prezenta hotărâre:
Art.1. Se aprobă reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de
Urgenţă a Comunei Tulgheș, clasificat ca serviciu de Categoria V2, aflat în
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subordinea Consiliului Local al comunei Tulgheș, judeţul Harghita, în conformitate cu
prevederile O.M.A.I. nr.75/2019.
Art.2. Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare al S.V.S.U.
Tulgheș, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Cu data intrarii in vigoare a prezentei hotărâri, se revocă orice
dispoziție contrară.
Art.4. Primarul comunei Tulgheș, va duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul
secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, Instituţiei Prefectului - Judeţul
Harghita, Primarului comunei Tulgheş, I.S.U. ”Oltul ” al județului Harghita şi se
aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediu şi pe site-ul propriu www.tulghes.ro .
Președintele ședinței
Consilier local
Dimen Csaba Francisc

Contrasemnează pentru legalitate
Secretar general UAT
Zaharia Constantin

CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI,
DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI
PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI NR.31 /
2020
Nr.
crt.
0
1
2
3
4
5
6

OPERAȚIUNI EFECTUATE
1
Adoptarea hotărârii1)
Comunicarea către primarul comunei2)
Comunicarea către prefectul județului3)
Aducerea la cunoștință publică4+5)
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual4+5)
Hotărârea devine obligatorie6) sau produce efecte juridice7), după caz

Data
ZZ/LL/AN
2
31/ 08/ 2020
____/____/2020
____/____/2020
____/____/2020
____/____/2020
____/____/2020

Semnătura persoanei
responsabile să efectueze
procedura
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Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
1)
art. 139 alin. (1): „În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau
simplă, după caz.”;
2)
art. 197 alin. (2): „Hotărârile consiliului local se comunică primarului.”;
3)
art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei prefectului
în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării...;
4)
art. 197 alin. (4): Hotărârile … se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului
general al comunei.;
5)
art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotărârilor …. cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face
în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.”;
6)
art. 198 alin. (1): „Hotărârile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.”;
7)
art. 199 alin. (2): „Hotărârile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele
cărora li se adresează.”
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