
 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL COVASNA 

CONSILIUL LOCAL AL 

COMUNEI OZUN 

 
HOTĂRÂRE NR. 46/2019 

cu privire la reorganizarea Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă, respectiv 

reactualizarea regulamentul de organizare și funcţionare al acestuia 
 

 

Consiliul local al comunei Ozun,  

întrunit în şedinţa extraordinară din data de 16 mai 2019,  

analizând Expunerea de motive a Primarului, Raportul Compartimentului de 

specialitate, precum raportul Comisiei de specialitate nr. 3, şi avizul Secretarei comunei, 

în conformitate cu:  

- art. 13 lit. ”d”, art.32 precum şi art.33 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea 

împotriva incendiilor,  

- art.1 alin. (4) din O.G. nr. 88/2001 aprobata prin Legea nr. 363/2002, privind 

înfiinţarea, organizarea si funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenta,  

- art. 12 din Ordinul M.A.I. nr. 718/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă 

privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru 

situaţii de urgenţă, 

- Legea privind reglementarea activităţii de voluntariat în România  nr.78/2014,  

- Ordinul nr. 96/2016 al M.A.I. pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind 

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

urgenţă 

în temeiul art.36 alin.(2) lit. „d”, alin.(6) lit. „a” pct.8, art.45 alin.(1) si art.115 alin.(1) 

lit. „b” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicata, cu modificările 

si completările ulterioare, 
HOTARASTE 

 

Art. 1. Se reorganizează Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă Comuna Ozun 

din prezent de categoria IV, conform Ordinului 96/2016, în categoria CII.  

Art. 2.  Nominalizarea personalului din cadrul SVSU se va face prin dispoziția 

primarului.  

     Art. 3. Se reactualizează Regulamentul de organizare și funcţionare al Serviciului 

voluntar pentru situaţii de urgenţă Ozun, conform anexei care face parte integrantă din 

prezenta. 

Art. 4.  Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către primar, respectiv de SVSU 

din cadrul Primăriei comunei Ozun. 
 

     Ozun, la 16 mai 2019.  
 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

Molnár András 
 

Difuzare: 

 1 ex. la dosar cu hotărâri 

 1 ex.  SVSU 

 1 ex. Primar 

 1 ex. ISU  jud. Covasna 

 1 ex. Afişare 

Contrasemnează: 

secretara comunei, 

Aczél Melinda Cecília 


