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HOTĂRÂREA NR. 12
Privind modificarea anexelor nr. 2 și 3 din Hotărârea de Consiliu local nr. 63/25.07.2019 privind
înființarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență  Categoria V2-aliniere la prevederile

OMAI 75/2019

Consiliul local al comunei Vințu de Jos,întrunit în ședință publică ordinară în data de
31.01.2020, în sala de ședință a Căminului Cultural al comunei Vințu de Jos;

Luând în dezbatere:
- Proiectul de hotărâre 6/A/2/17.01.2020 privind modificarea anexelor nr. 2 și 3 din

Hotărârea de Consiliu local nr. 63/25.07.2019 privind înființarea Serviciului Voluntar pentru
Situații de Urgență  Categoria V2-aliniere la prevederile OMAI 75/2019;

- Referatul de aprobare al domnului Primar în calitate de inițiator, cu nr.
548/A/2/23.01.2020;

- Raportul de specialitate nr. 550/A/2/23.01.2020, întocmit de către Șeful Serviciului
Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Vințu de Jos;

-Avizul comisiei de specialitate nr. 3 a Consiliului Local Vintu de Jos;
Având în vedere prevederile:
- art. 13 lit. d și e și art. 14 lit. b și din Legea 307/2006 privind apărarea împotriva

incendiilor;
- art. 6 lit. c din Ordinul nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor

generale de apărare împotriva incendiilor;
- art. 1 din anexa la OMAI 75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind

constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de
urgenţă;

- art.3 din OMAI 75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind
constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de
urgenţă;

- art. 10 lit. b din Legea 481/2004 privind protecția civilă, cu modificările și completările
ulterioare;

- art. 5 alin. 1 din OG 88/2001  privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor
publice comunitare pentru situații de urgență cu modificarile ulterioare, coroborate cu dispozițiile
Ordonanței de Urgență  Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

- art. 129, alin. (1), (2), lit. d) și alin(7), lit. h) din Ordonanța de Urgență  Nr. 57/2019 din
3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

- Art. 59 din Legea nr. 24 din 27 martie 2000 *** Republicată, privind normele de
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

În temeiul prevederilor art. 139, alineat (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ;

tel:_____________


JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VINŢU DE JOS

Vintu de Jos,str. Lucian Blaga,nr. 47, CUI 4562443
Tel. 0258739234 Fax: 0258739640

@ vintudejos@ab.e-adm.ro

Pagină 2 din 2
M.C., 5 ex., A/3

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se modifică anexele nr. 2 și 3 din Hotărârea de Consiliu local nr. 63/25.07.2019
privind înființarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Categoria V2 - aliniere la
prevederilor OMAI 75/2019, conform anexelor părți integrante din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Alba, primarului
comunei Vinţu de Jos, Biroului resurse umane, investiții, achiziții  publice și servicii publice,
strategii, programe, proiecte, impozite și taxe locale, Serviciului Voluntar Pentru Situații de
Urgență al comunei Vințu de Jos și se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul instituției,
precum și prin publicare pe pagina de internet a instituției www.vintudejos.ro – Monitorul
Oficial Local.

Art. 3 Prezenta hotărâre poate fi contestată în fața instanței de contencios administrativ a
Tribunalului Alba în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004,
cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi ,,pentru”, valabil
exprimate, din numărul total de 15 consilieri locali în funcție, fiind respectate condițiile
prevăzute de lege pentru adoptarea prezentei hotărâri, respectiv majoritate simplă.

Vinţu de Jos, 31.01.2020

PREŞEDINTE DE ȘEDINŢĂ                                        Contrasemnează pentru legalitate,
CONSILIER LOCAL SECRETAR GENERAL UAT,
Vasile Nicolae Stoia Claudia Lavinia Muntean
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