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  CONSILIUL LOCAL AL 
                              C  O  M  U  N  E  I    V  A  M  A    B  U  Z  Ă  U  L  U  I 
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    HOTĂRÂREA 
              nr. 28 din 26.02.2021 

- privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 102 
din 30.11.2005 - privind înființarea, organigrama și numărul de personal al 
Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Vama Buzăului 

 
Consiliul Local al Comunei Vama Buzăului; 
Întrunit în şedinţă ordinară la data de 26.02.2021; 
Analizând proiectul de hotărâre inițiat de viceprimarul comunei Vama Buzăului, văzând referatul de aprobare al 

acestui proiect de hotărâre, raportul compartimentului de resort și avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 și nr. 3; 
Cunoscând prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 102 din 30.11.2005 - privind 

înființarea, organigrama și numărul de personal al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Vama 
Buzăului; 

În conformitate cu prevederile art. 59 și art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru 
elaborarea actelor normative, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Ordonanţei Guvernului României nr. 88 din 30 august 2001 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, cu modificările și completările 
ulterioare, ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul Naţional de 
Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 481 din 8 noiembrie 2004 
republicată privind protecţia civilă, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 307 din 12 iulie 2006 privind 
apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare, ale O.M.A.I. nr. 75 din 27 iunie 2019 pentru 
aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private 
pentru situaţii de urgenţă; 

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (7), lit. ,,h” din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind 
Codul administrativ; 

În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. ,,d” și alin. (3), lit. ,,e” din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 
3 iulie 2019 privind Codul administrativ, 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1: Se aprobă modificarea art. 1 din conţinutul Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 

102/30.11.2005, care va avea următorul cuprins: 
 „Se înființează Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență, de tipul V1, în subordinea Consiliului local al 

comunei Vama Buzăului, județul Brașov”. 
Art.2: Se modifică și se completează art. din conţinutul Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 

102/30.11.2005, care va avea următorul cuprins:  
„Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență se încadrează cu un număr de 16 persoane, din care 1 angajat pe 

funcțiile specifice serviciului voluntar și 15 voluntari, după următoarea structură organizatorică: 
1. Compartimentul pentru prevenire: 

a) un specialist pentru toate instituțiile publice și operatorii economici din subordinea Consiliului local; 
b) un specialist la fiecare 500 de gospodării și/sau clădiri de locuit colective, în mediul rural; 

2. O formație de intervenție condusă de un șef formație de intervenție, care are în compunere: 
a) Echipe specializate încadrate cu minimum 3 persoane, care include și șeful echipei specializate, astfel: 

a.1. – 1 (una) echipă specializată pentru stingere incendii; 
a.2. – 1 (una) echipă specializată pentru avertizare-alarmare-căutare-deblocare-salvare-evacuare.” 
Art.3: Se modifică art. 3 din conţinutul Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 

102/30.11.2005, care va avea următorul cuprins:  
 
 



 
(1)„Se aprobă Organigrama și numărul de personal ale serviciului voluntar pentru situații de urgență prevăzut 

în anexa nr. 1 la prezenta Hotărâre”. 
(2)„Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului voluntar pentru situații de urgență 

prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta Hotărâre”. 
Art.4: Se modifică și se completează art. 6  din conţinutul Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului 

nr. 102/30.11.2005, care va avea următorul cuprins:  
„Componenţa nominala a membrilor Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă „Țara Bârsei”, județul 

Brașov, stabilirea normei proprii de dotare a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă și actualizarea fișei postului 
pentru personalul angajat pe funcțiile specifice serviciului voluntar, se va face prin Dispoziţie a primarului comunei 
Vama Buzăului, judeţul Brașov”. 

Art.5: Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Vama Buzăului are în compunere un numar de 1232 gospodarii 
si/sau cladiri de locuit colective. 

Art.6: Pe teritoriul Unitatii Administrativ Teritoriale Comuna Vama Buzăului, conform Planului de Analiză și 
Acoperire a Riscurilor, au fost identificate următoarele tipuri de risc: cutremure de pământ de mare intensitate VII-VIII 
gade M.S.K. cu o intensitate de până la 7 grade pe scara Richter; căderi de obiecte cosmice; inundații; accidente majore pe 
căile de comunicații rutiere; epidemii și epizootii; înzăpeziri și viscole; furtuni. 
 Art.7: Viceprimarul comunei Vama Buzăului va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
            Art.8: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al comunei, în 
termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Vama Buzăului, Instituției Prefectului Județului Brașov, Viceprimarului 
comunei Vama Buzăului și se aduce la cunoștință publică. 
 

                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                           Ioan Nicolae MARIȘ 
                                                                                                                          Contrasemnează pentru legalitate, 
                                        SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,  
                                                                                                                              Adrian Constantin GĂITAN 
 

- 13 consilieri în funcţie; 
- 12 consilieri prezenţi; 
- 12 voturi ,,pentru”. 


