ROMANIA
JUDETUL IASI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRAJDURI
HOTARARE
Privind reactualizarea Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta de Urgenta
pentu perioada 2010-2014
Consiliul Local al comunei Grajduri intrunit in sedinta ordinara din data de
28.09.2009
Avand in vedere Ordinul Prefectului nr. 455/2004 privind constituirea Comitetelor
locale pentru situatii de urgenta
In baza OUG nr. 21/2004 si a Legii Apelor nr. 107/1996 modificata si completata prin Legea
310/2004
In baza Ordinului Comun nr. 638/2005 al Ministerului Administratiei si Internelor
si 420/2005 al Ministerului Mediului si Gospodarii Apelor, privind Regulamentul pentru
gestionarea situatiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene meteorologice
periculoase, accidente la constructiile hidrotehnice si poluarilor accidentale
Avand in vedere Raportul Comisiei de specialitate
In temeiul art. 46 din Legea 215/2001 privind administratia publica localaş
HOTARASTE
ART.1 Se aproba reactualizarea Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta de
Urgenta la nivelul comunei Grajduri si al Centrelor operative pentru obiectivele situate in
zone de risc la inundatii de pe raza comunei Grajduri si se completeaza acestea cu
sectiunea de poluari accidentale conform anexelor care fac parte integranta din prezenta
hotarare.
ART.2 Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta va indeplini conform legislatiei in
vigoare si Planului de aparare care face parte integranta din prezenta hotrare
ART.3 Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta de Urgenta va avea in vedere
includerea in bugetul local a fondurilor necesare pentru completarea unui minim de
materiale de interventie pentru pregatirea personalului pentru interventie.etc.
ART.4 In situatiile de urgenta membrii Comitetului Local se vor prezenta urgent
dupa anuntare sau prin autosesizare la sediul primariei in vederea adoptarii masurilor si
stabilirii de responasabilitati pe sectiuni in functie de natura fenomenului fenomenului,
transmitand catre Comitetul Judetean conform fluxului informational decisional.
ART.5 Pe parcursul desfasurarii actiunilor de aparare impotriva dezastrelor
formatiile de interventie vor actiona exclusive la aceasta activitate fiind exonerate de alte
responsbilitati.
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PROIECT HOTARARE
privind reorganizarea serviciului voluntar pentru situatii
de urgenta al comunei Grajduri, judetul Iasi
Consiliul Local al comunei Grajduri jud. Iasi, intrunit in sedinta ordinara din data de 29.08.2014,
Avand in vedere:
- referatul intocmit de catre domnul Prisacaru Mihai, responsabil cu probleme pe linia
situatiilor de urgenta;
- având în vedere prevederile art.12(1), lit.b din OG nr. 60/1997 privind apărarea
împotriva incendiilor, aprobată prin Legea nr.212/1997 şi modificată cu OG
nr.114/2000,
- Legea nr.481/2004 privind Protecţia civilă
- Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor
Ordinului Ministerului Administratiei si internelor nr.718 din 30 iunie 2005 pentru
aprobarea criteriilor de performanta privind structura organizatorica si dotarea
serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local
Grajduri;
- prevederile Legii 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;
- prevederile Legii 544/2001 privind liberal acces la informatiile de interes public;
- prevederile Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;
HOTARASTE:
Art.1 Se aprobă reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, de Categoria a-Ia, in subordinea Consiliului local al comunei GRAJDURI, judetul Iasi.
Art.2. Serviciu voluntar pentru situatii de urgenta are sector de competenta pe teritoriul
administrativ al comunei GRAJDURI.
2.1. - Serviciu voluntar asigură interventia in sectorul de competenta (teritoriul
administrativ al comunei GRAJDURI).

Art.3. Structura de organizare si incadrare cu personal al Serviciului voluntar din comuna
Grajduri, judetul Iasi, cuprinde următoarele componente:
a) Sef serviciu voluntar pentru situatii de urgenta al comunei Grajduri, judetul Iasi este dl Prisacaru Mihai – persoana angajata în cadrul Aparatul de specialitate al Primarului
b) Compartimentul specialişti pentru prevenire:
1. ILIE DANUT
2. MAFTEI CONSTANTIN
3. FURNICA IONUT
c) Formaţia de intervenţie şi prim ajutor:
ECHIPA DE INTERVENŢIE PENTRU SATUL GRAJDURI SI CARBUNARI
1. BLAGEANU MIHAI
2.MOMITA NECULAI
3. VARTOLOMEI CIPRIAN
ECHIPA DE INTERVENŢIE PENTRU SATUL PADURENI SI POIANA CU CETATE
1. MIHAI FLORIN
2.MIHAI VIOREL
3. AGAPIE VASILE
ECHIPA DE INTERVENŢIE PENTRU SATUL VALEA SATULUI
1. ILIE GABRIEL
2. AFRASINEI IONUT
3. BIRLADEANU SORIN
d) Echipe specializate
ECHIPA TRANSMISIUNI – ALARMARE
1. ILIE GABRIEL
2. ROTUNDU GRIGORE
3.BACIU COSTEL
ECHIPA DE CERCETARE-CĂUTARE
1. AGAPIE VASILE
2. ROTUNDU GRIGORE
3.BACIU COSTEL
ECHIPA DE DEBLOCARE-SALVARE - EVACUARE
1. MAFTEI MADALIN
2. ZAMFIRACHE VLAD
3.SAVA ION
ECHIPA DE SUPORT LOGISTIC
1. CHELARU LUCICA
2. ZAMFIRACHE ALEXANDRU
3. AGAFIE CONSTANTIN

Art.4. Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare a Serviciului voluntar pentru
situatii de urgenta, prevazut în anexa 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.5. Regulamentul de organizare şi functionare a serviciului voluntar pentru situatii de
urgenta se va supune avizului Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Grigore
Sturdza” al judetului Iasi în termen de 30 zile.
Art.6. Cheltuielile de întretinere şi functionare a Serviciului Voluntar de Urgenta se
suporta din bugetul local.
Art.6. Anuntarea, alarmarea in caz de situatii de urgenta se face astfel:
a) Anuntarea prin telefon la:
112 – apel de urgenţă
0232412121; 981 – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Grigore Sturdza” al
judeţului Iaşi
0232/228286 – la sediul Primariei Grajduri
0748807831 - la primarul comunei
0747654602 – la viceprimarul comunei
0748255878 – la secretarul comunei
0742376799 – la şef serviciu voluntar
b) Alarmare
- Sirena amplasata pe clădirea Primariei din satul GRAJDURI, toaca, clopotele bisericilor
din satele Padureni, Valea Satului, Carbunari si Bordea.
Primarul comunei Grajduri la primirea atentionarilor privind iminenta producerii unor
situatii de urgenta va lua masuri sa se instituie serviciul de permanenta la Primarie cu personal
corespunzator.
Art.7. Activitatea de aparare impotriva situatiilor de urgenta la nivelul comunei Grajduri,
judetul Iasi va fi analizata semestrial in cadrul sedintei Consiliului local, aprobandu-se masurile
necesare a fi luate pentru perfectionarea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor.
Art.8. Atributiile membrilor serviciului voluntar sunt cele prevazute în OG nr.60/1997
privind apararea impotriva incendiilor, art.32 precum si în Legea nr.481/2004 – Legea protectiei
civile.
Activitatea membrilor serviciului voluntar va fi recompensata prin urmatoarele modalitati
stabilite de Consiliul local, astfel:
1. Pentru persoanele folosite în mod operativ la orice situatii de interventii se stabilesc
urmatoarele beneficii pe anul 2014:
- scutire de impozite şi taxe la bugetul de stat în cuantum de 100%, pentru persoanele
care fac parte din SVSU si au contracte de voluntariat incheiate.
- pentru participarea la sedinţele de instruire teoretica si practica, pe baza de grafic de
prezenta intocmit si vizat de viceprimarul comunei, se acorda compensatie în bani de
10 lei/sedinta membrilor SVSU participanti.
- pentru orice interventie operativa la o situatie de urgenta, membrilor SVSU
participanti, li se acordă o compensatie in bani de 100 lei/persoana.
- pentru activitatile desfasurate in cursul anului curent, la finele acestuia se acorda
fiecărui membru al SVSU un premiu anual în cuantum de 10 – 100 lei, dupa caz,
functie de aportul fiecaruia.

Se desemnează d-l Prisacaru Mihai, responsabil cu atributii de indrumare, control si
constatare a incalcării legii în domeniul gestionarii situatiilor de urgenta pe teritoriul comunei
Grajduri, judetul Iasi.
Art.9. Prezenta hotarare se va comunica in termen legal Institutiei Prefectului judetului
Iasi, Primarului comunei Grajduri, judetul Iasi, compartimentelor din cadrul Aparatului de
specialitate al Primarului comunei Grajduri se va transmite spre avizare în dublu exemplar
Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Mihail Grigore Sturdza” al judeţului Iasi.

INITIATOR,
PRIMAR,
CONSTANTIN ZAMFIRACHE

Avizat pentru legalitate,
Secretar, jr. Delia Macovei
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Art.4. Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare a Serviciului voluntar pentru
situatii de urgenta, prevazut în anexa 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.5. Regulamentul de organizare şi functionare a serviciului voluntar pentru situatii de
urgenta se va supune avizului Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Grigore
Sturdza” al judetului Iasi în termen de 30 zile.
Art.6. Cheltuielile de întretinere şi functionare a Serviciului Voluntar de Urgenta se
suporta din bugetul local.
Art.6. Anuntarea, alarmarea in caz de situatii de urgenta se face astfel:
a) Anuntarea prin telefon la:
112 – apel de urgenţă
0232412121; 981 – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Grigore Sturdza” al
judeţului Iaşi
0232/228286 – la sediul Primariei Grajduri
0748807831 - la primarul comunei
0747654602 – la viceprimarul comunei
0748255878 – la secretarul comunei
0742376799 – la şef serviciu voluntar
b) Alarmare
- Sirena amplasata pe clădirea Primariei din satul GRAJDURI, toaca, clopotele bisericilor
din satele Padureni, Valea Satului, Carbunari si Bordea.
Primarul comunei Grajduri la primirea atentionarilor privind iminenta producerii unor
situatii de urgenta va lua masuri sa se instituie serviciul de permanenta la Primarie cu personal
corespunzator.
Art.7. Activitatea de aparare impotriva situatiilor de urgenta la nivelul comunei Grajduri,
judetul Iasi va fi analizata semestrial in cadrul sedintei Consiliului local, aprobandu-se masurile
necesare a fi luate pentru perfectionarea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor.
Art.8. Atributiile membrilor serviciului voluntar sunt cele prevazute în OG nr.60/1997
privind apararea impotriva incendiilor, art.32 precum si în Legea nr.481/2004 – Legea protectiei
civile.
Activitatea membrilor serviciului voluntar va fi recompensata prin urmatoarele modalitati
stabilite de Consiliul local, astfel:
2. Pentru persoanele folosite în mod operativ la orice situatii de interventii se stabilesc
urmatoarele beneficii pe anul 2014:
- scutire de impozite şi taxe speciale aprobate de Consiliul Local Grajduri, în cuantum
de 100%, pentru persoanele care fac parte din SVSU si au contracte de voluntariat
incheiate.
- pentru participarea la sedinţele de instruire teoretica si practica, pe baza de grafic de
prezenta intocmit si vizat de viceprimarul comunei, se acorda compensatie în bani de
10 lei/sedinta membrilor SVSU participanti.
- pentru orice interventie operativa la o situatie de urgenta, membrilor SVSU
participanti, li se acordă o compensatie in bani de 100 lei/persoana.

-

pentru activitatile desfasurate in cursul anului curent, la finele acestuia se pot acorda
fiecărui membru al SVSU un premiu anual în cuantum de 10 – 100 lei, dupa caz,
functie de aportul fiecaruia si de veniturile bugetului local.
Se desemnează d-l Prisacaru Mihai, responsabil cu atributii de indrumare, control si
constatare a incalcării legii în domeniul gestionarii situatiilor de urgenta pe teritoriul comunei
Grajduri, judetul Iasi.
Art.9. Prezenta hotarare se va comunica in termen legal Institutiei Prefectului judetului
Iasi, Primarului comunei Grajduri, judetul Iasi, compartimentelor din cadrul Aparatului de
specialitate al Primarului comunei Grajduri se va transmite spre avizare în dublu exemplar
Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Mihail Grigore Sturdza” al judeţului Iasi.

Presedinte de sedinta
Cocea Gheorghe
Avizat pentru legalitate,
secretar.
Jr. Delia Macovei
Data:
29.08.2014
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