
ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

COMUNA CÂLNIC 

CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA NR. 116/2021 

privind aprobarea modificării categoriei de încadrare a Serviciului Voluntar  

pentru Situații de Urgență Câlnic 

 

Consiliul local al comunei Câlnic, întrunit în ședința publică ordinară din data de 

26.11.2021; 

Luând în dezbatere: 

- Proiectul de hotărâre nr. 115/2021 privind aprobarea modificării categoriei Serviciului 

Voluntar pentru Situații de Urgență Câlnic; 

- Referatul de aprobare al domnului Primar în calitate de inițiator; 

- Raportul de specialitate nr. 6638/15.11.2021 întocmit de către Bădilă Cosmin Dumitru - 

Șef SVSU; 

- HCL nr.39/2019 Privind Înființarea Serviciului Voluntar Pentru Situații de Urgență 

Câlnic. 

- Avizul comisiei de specialitate nr. 3 ale Consiliului Local al comunei Câlnic; 

Având în vedere prevederile art. 13 lit. d și e și art.14 lit. b din Legea 307/2006 privind  

apărarea împotriva incendiilor; art. 6 lit. c din OMAI 163/2007; art. 19 si 21 din anexa la OMAI 

75/2019; 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 modificările ulterioare, coroborate cu 

dispozițiile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

  

În temeiul prevederilor art. 129, alineat (4), lit. d), din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ; 

 

HOTĂRĂȘTE 

Art.1 Se modifică categoria de încadrare a Serviciului Voluntar Pentru Situații de 

Urgență( S.V.S.U) al comunei Câlnic, înființat prin HCL nr.39 din 26.07.2019 din categoria V2 

în serviciu tip V1. 

 

Art.2 Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Serviciului Voluntar 

Pentru Situații de Urgență al comunei Câlnic cuprins in anexa nr.1 care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

Art.3 Se aprobă Organigrama Serviciului Voluntar Pentru Situații de Urgență Câlnic și 

Tabelul nominal cu personalul din serviciu cuprins in anexa nr.2 si anexa nr.3 care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.4 Se aprobă Tabelul cu tehnica  de intervenție din dotare și echipamentele de 

protecție cuprinse in anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.5 Se aprobă Norma proprie de dotare cuprinsă in anexa nr.5 care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 



Art.6 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei 

Câlnic prin Șeful SVSU 

 

Art.7 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către persoanele îndreptățite, în termenii și în 

condițiile prevăzute de Legea nr.554/2004, privind contenciosul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 

Prezenta hotărâre va fi afișată, se va publica pe site-ul primariei și în Monitorul oficial al 

comunei Câlnic si se comunică 

- Instituţiei Prefectului judeţului Alba,  

- Primarului comunei Câlnic,  

- ISU Unirea al județului Alba 

 Câlnic, la 26.11.2021 

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                            CONTRASEMNEAZĂ 

         ALBU VASILE-LAUREAN                      SECRETAR GENERAL Comuna Câlnic,  

                                                                      MATEI Maria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Total consilieri 

locali 

11 

Prezenți 10 

Pentru 10 

Împotrivă 0 

Abțineri 0 

 


