
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA COŞNA 
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA
privind modificarea Organigramei la Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă al 

comunei Cosna, Judeţul Suceava, aprobată prin HCL nr.75 din 28.11.2019

Consiliul Local al Comunei Coşna, Judeţul Suceava;
Analizând referatul de aprobare întocmit de primarul comunei Coşna înregistrat sub nr.6357 

din 13.11.2020;
- Raportul de specialitate din cadrul compartimentului situaţii de urgenţă din aparatul de 

specialitate al Primăriei comunei Coşna, Judeţul Suceava, înregistrat sub nr.6359 din 13.11.2020;
-Avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii 

şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, urbanism şi amenajarea teritoriului, înregistrat sub 
nr.6818 din 17.12.2020;

-HCL nr.75 din 28.11.2020 privind înfiinţarea Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă 
al Comunei Coşna, judeţul Suceava;

În baza prevederilor:
- art. 10 alin. (1) lit. ”b”, art. 25 lit. ”a” din Legea 481/2004 privind protecţia civilă, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 1 alin. (4), art. 5 din Ordonanţa Guvernului 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgentă, cu modificările şi 
completările ulterioare;

- art. 6 lit. ”c” din O.M.A.I. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare 
împotriva incendiilor;

- Criteriile de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a 
serviciilor private pentru situaţii de urgenţă, aprobate prin O.M.A.I. 75/2019;

În prevederilor art. 7 alin. (13) din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (7) lit. ”h”, art. 139 alin.(1), art. 140 alin. (1), 
art. 196 alin. (1) lit. „a” din Codul Administrativ adoptat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 57 din 3 iulie 2019 cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă modificarea Organigramei la Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă 
al comunei Coşna, Judeţul Suceava, aprobată prin HCL nr.75 din 28.11.2019, conform anexei nr.1 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul comunei Coşna va aduce la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, iar 
secretarul general al comunei o va aduce la cunoştinţa publică şi o va înainta Instituţiei Prefectului - 
Judeţul Suceava pentru control şi legalitate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
Silviu Tolos Secretarul general al comunei,

Mariana Ivan
Cosna, 18.12.2020 
Nr.90
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 9 voturi ”pentru”, 0 ”abţineri”, 0 ” împotrivă” din
numărul de 9 consilieri prezenţi la şedinţa ordinară din 18.12.2020, din total de 9 consilieri în
funcţie.


