
ROMÂNI A  
JUDEŢULSUCEAVA 

COMUNA COŞNA 
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind înfiinţarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Coşna, judeţul Suceava

Consiliul local al Comunei Coşna, judeţul Suceava;
Analizând expunerea de motive nr.36 din 04.01.2017 a primarului comunei Coşna, judeţul Suceava, 

raportul nr.1004 din 17.02.2017 al compartimentului din aparatul de specialitate al primarului comunei 
Coşna, raportul nr.UOl din 21.02.2017 al comisiei pentru comisiei pentru administraţia publică locală, 
juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor urbanism şi amenajarea 
teritoriului din cadrul consiliului local Coşna;

Având în vedere prevederile :
-art. 31 alin.3 din Legea nr. 307 din 12 iulie 2006, privind apărarea împotriva incendiilor, cu 

modificările şi completările ulterioare;
- art. 6, lit. “c” din O.M.A.I. Nr. 163/28.02.2007 pentru aprobarea Normelor Generale de apărare 

împotriva incendiilor;
- art.2 din O.M.A.I .Nr. 96/23.06.2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind 

constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă;
- art. 21 alin.l, art.27 litera „a” şi art.63 din Legea Nr. 481/08.11.2004 privind protecţia civilă 

repubticată;
- art.4 din anexă 1a H.G nr. 1579/2005 pentru aprobarea statutului personalului voluntar din serviciile 

de urgenţă voluntare cu modificările şi completările ulterioare;
Ţinând seama de prevederile art.6 alin.3 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Văzând că nu sunt încălcate prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea 

transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi 
sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.36 alin. 2 litera „a”, alin.6 litera „a” punctul 8, art.46 alin.l şi art. 113 
litera „b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale republicată, modificată şi completată;

HOTĂRĂŞ TE;

A rtl. Se aprobă înfiinţarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, de Categoria a -I-a. aflat 
în subordinea Consiliului Local al Comunei Coşna, judeţul Suceava.

Art.2. Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenta al Comunei Coşna, Suceava, va funcţiona conform 
Organigramei prevăzută în Anexa nr.l din prezenta hotărâre.

Art3. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului voluntar pentru situaţii de 
urgenţă, prevăzut în Anexa nr. 2 din prezenta hotărâre.

Art*4. Prezenta hotărâre va fi transmisă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Bucovina 
” al Judeţului Suceava, în vederea avizării Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului 

Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă.
ArL5. Primarul Comunei Coşna, judeţul Suceava va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei Hotărâri.
Art6.PrevederiIe prezentei hotărâri vor fi comunitate Instituţiei Prefectului Judeţul Suceava, pentru 

controlul de legalitate, de către secretarul comunei Coşna.

[Aţe  dePREŞEDINTE DE ŞEDINŢA*/"__
Sandu Văile Florin

Coşna, 27 februarie 2017
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CONTRASEMNEAZĂ, 
SecretarJPpm ună, 

Mariana Ivan


