
JUDETUL BRASOV 

CONSILIUL LOCAL MÂNDRA 

 

HOTĂRÎREA NR. 47 

din 27.11.2019 
privind reorganizarea Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă din Comuna 

Mândra 

 

Consiliul Local al comunei Mândra, întrunit in sedinţa ordinară din data de 

27.11.2019, 

Analizind proiectul de hotarire, referatul de aprobare si raportul şefului serviciului 

voluntar pentru situaţii de urgenţă nr. 6289/19.11.2019, 

Avînd in vedere avizul comisiei de specialitate nr. 1, 2 şi 3 a Consiliului local al 

comunei Mândra, 

Avînd în vedere prevederile art. 13, lit. b şi d, art. 32, alin. 3 din Legea nr. 

307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, art. 10, alin. b din Legea nr. 481/2004 

privind protecţia civilă, O.G. nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, O.M.A.I. nr. 75/2019 pentru 

aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea  şi dotarea serviciilor 

voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă, 

Văzînd prevederile art. 129, alin. 2, lit. d, alin. 7, lit. h din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ,  

In temeiul art. 139, alin. 1 si art. 196, alin. 1, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, 

 

        HOTARASTE: 

 
Art. 1 – Se reorganizează Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă al Comunei 

Mândra în Serviciu voluntar pentru situaţii de urgenţă tip V1. 

Art. 2 – Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciul 

voluntar pentru situaţii de urgenţă al Comunei Mândra şi organigrama acestuia, conform 

anexei la prezenta hotărîre care face parte integrantă din aceasta.  

Art. 3 – Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de catre Primarul 

Comunei Mândra. 

 

              Preşedinte de sedinţă                             Secretar general 

                        Bucur Ioan                                        Galea Dorin 
 

 

 

Prezenta hotarire s-a adoptat cu un nr. de 11 voturi pentru, 11 consilieri prezenţi din 

totalul de 11 

 
              Prezenta s-a difuzat:          

- 1 ex. Institutia Prefectului Brasov; 

- 1 ex. Primar; dosar H.C.L.; 

- 1 ex. avizare; 

- 1 ex. dosar sedinta, aviziere/sate. 


