
 
ROMÂNIA                                                                                                                  
JUDEŢUL BRĂILA 
ORAŞUL   FĂUREI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA NR. HOTĂRÂREA NR. 55  
Din 29 ianuarie 2020                                                                         

                                                                                      
privind reorganizarea Serviciului voluntar pentru situații de urgență în orașul Făurei, 

 județul Brăila 
 

Consiliul Local al Oraşului Făurei, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 ianuarie 
2020; 

Având în vedere: 
Ø Referatul de aprobare întocmit de primarul oraşului; 
Ø Referatul nr. 8615/31.12.2019 al domnului Pătrânoiu Valentin Daniel- șef Serviciu 

voluntar pemntru situații de urgență; 
Ø Avizul nr. 29/19/BR din 06.12.2019; 
Ø Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, respectiv 

Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, 
protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, sport şi 
agrement, Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi 
liniştii publice, a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, Comisia pentru programe de 
dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat, 
servicii şi comerţ şi Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi 
religie; 
În baza prevederilor Ordinului nr. 75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanță 

privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru 
situații de urgență, art.10 lit. b) din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, Ordonanței de 
Urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de management al Situațiilor de 
Urgență, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 642/2005 pentru 
aprobarea Criteriilor de clasificare a unităților administrativ-teritoriale, instituțiilor publice și 
operatorilor economici din punct de vedere al protecției civile, în funcție de riscuri specifice, 
art. 13 lit. d) și art. 14 lit. i) din Legea nr. 3017/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, 
Hotărârii Guvernului nr. 371/2016 pentru modificarea și completarea Statutului personalului 
voluntar din serviciile de urgență voluntare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1579/2005 
și ale art. 129 alin. 1, alin. 2 lit. b),alin. 4 lit. a) și art. 7 lit.h) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

In temeiul art. 196 alin. 1 lit. ,,a” din  Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ: 

HOTĂRĂŞTE HOTĂRĂŞTE   
 
Art. 1. Se aprobă reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență în 

orașul Făurei, județul Brăila. 
Art. 2. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Serviciului Voluntar 

pentru Situații de Urgență în orașul Făurei, județul Brăila conform anexei nr. 1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 



 
Art. 3. Se aprobă Organigrama Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență în orașul 

Făurei, județul Brăila conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 4. Se reîncadrează în funcția de șef Serviciu Voluntar pentru Situații de Urgență în 

orașul Făurei, domnul Pătrânoiu Valentin Daniel. 
Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 

primarul orașului și șeful Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență. 
Art. 6. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează 

aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Local nr. 111/20.12.2005 privind înființarea SVSU. 
Art. 7. Prin grija secretarului general al orașului, prezenta hotărâre va fi adusă la 

cunoștința instituțiilor și persoanelor interesate. 
 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR 

BĂBEANU VIOLETA GENERAL, 

 ICHIM CORNEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


