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ROMAI{IA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA PALTINOASA
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orA nA n e

privind reorganizarea componentei Serviciului Voluntar pentru
Situa{ii de Urgentd al cornunei Piltinoasa
Consiliul Local al comunei Pdltinoasa, jude{ul Suceava;
Av6.nd ?n vedere:

e
e

expunerea de motive a primarului comunei. inregistratd \anr.5.295 din 20.11.2414:'

raportul de specialitate al Serviciului voluntar pentru situalii de urgen{6, inregistrat la
rrr. ,5.311 din 21.11.2014;
. raportul de avizare al cornisiei de specialitate pentru agricultur[, activitdti economicotlnanciare. amenaiarea teritoriului. urbanism, proteclia mediului qi turism, inregistrat cu nr. 5.4i9 din
28.11.2014
. raportul de avizare al comisiei de specialitate pentru invatdmAnt, sdndtate gi familie,
rnuncS Ei proteclie socialS. activit[fi social-culturale, culte, protecfie copii, inregistrat cu nr. 5.420 din
28.11.2014,
c raportul de avizare al comisiei de specialitate pentru administralia publicd locald,
.iLrridicd qi de disciplind. aplrarea ordinii Ei liniEtii publice. a drepturilor cet[lenilor, inregistrat cu nr.
5.421 din 28.11.2014;
o pr€vederile Ordinului nr.778 din 30.06.2005 al Inspectoratului General pentru Situalii
de Urgen!5 Criteriile minime de performanla privind organizarea gi func{ionarea serviciilor pentru
situalii de urgerr{d pentru aprobarea Criteriilor de performanld privind structura organizatorica qi
dotarea serviciilor voluntare pentru situalii de urgen{[;
o prevederile art. 18 din Hotdrdrea Guvernului nr. 1 57912005 pentru aprobarea Statutului
personalului voluntar din serviciile de urgen{5 voluntare qi ale prevederilor art. 94 al secliunii a 5-a
clin capitolul IIi al Titlului IV din Legea nr. 161 12003 cu modificirile Ei completdrile ulterioare;
in terneiul dispozitiilor afi.36 alin. (2),lit. a). alin. (3), lit. b) Ei al art. 45 alin. (1) din Legea
nr.2152A01 privind administralia publica locald. republicat6. cu modifrcdrile qi completarile
tulterioare;

HOTAnA$rE:

Art.l

Se rearganizeazd componen[a Serviciului Voluntar pentru Situalii

de

Urgenfa al comunei Piltinoasa, judelul Suceava, de categoria I-ii, organigrama qi
nunrdrul de personal (pompieri angajafi qi/sau voluntari) fiind cele prevdzute in anexa
care face parte integrantd din prezenta hotdrdre.
Art.Z Cu data adoptSrii prezentei hotdrAri, se abrogd Hotir6rea nr. 4 din
30.01 .2A12, adoptatd de Consiliul Local PSltinoasa.
Art.3 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotirdri se incredinfeazd Primarul
* furoasa qi Compartimentul pentru situalii de urgenfb.
{o*.,1"'
*
',/

i-';---

/ lr,ftt

*

:-'i
=..

I

gedinti,
tantin-Sorinel

g:!Wo*;j

PSIti

AM

Contrasem neaze:
Secretarul comunei,
Corfald Qeorgeta

