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                 R O M Â N I A 
Judeţul Buzău                

Comuna Glodeanu Sărat 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR. 12/31 ianuarie 2020 
privind înfiinţarea  „Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgență” 
TIP V1 pentru intervenția în situații de urgență, de la nivelul Unității 

Administrativ - Teritoriale Comuna Glodeanu Sărat, judetul Buzău       
 

Consiliul Local al comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău; 
Având în vedere: 

- referatul de aprobare al Primarului comunei Glodeanu Sărat, înregistrat la nr. 8576/30 
decembrie 2019 în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din OUG nr. 
57/2019 privind Codul administrativ; 

- raportul de specialitate  al sefului Serviciului Voluntar pentru Situatii de urgentă 
Glodeanu Sărat, înregistrat la nr. 8577/30 decembrie 2019 în conformitate cu 
prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

- raportul comun de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al 
comunei Glodeanu Sărat, înregistrat sub nr. 608/27 ianuarie 2020; 

- prevederile art. 17 alin. (1) şi (2) şi ale art. 33 alin. (1), (2) şi (4) - (6) din Legea nr. 
307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată;  

- prevederile art. 15 alin. (1) - (3) din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, 
republicată, cu modificările ulterioare; 

- prevederile art. 33, alin. (3) şi (7) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 
incendiilor, republicată;  

- prevederile art. 15 alin. (4) din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, 
cu modificările ulterioare;   

- prevederile Ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr. 75/2019 pentru aprobarea 
Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor 
voluntare și private pentru situații de urgență;         

- prevederile art. 129 alin. (1) si alin.(2) lit. d) coroborate cu cele ale alin. (7) lit. h) din 
Ordonanta de Urgentă a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

În temeiul art. 133 alin. (1), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de 
Urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 Se aprobă înființarea „Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgență TIP V1” pentru 
intervenția în situații de urgentă, în forma prezentată în Anexele 1 și 2, parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
Art.2 (1) Înfiintarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Glodeanu 
Sărat, TIP V1, în subordinea Consiliului Local al comunei Glodeanu Sărat, judetul Buzău se 
realizează în functie de următoarele criterii: 

a) Numărul de gospodării din comuna Glodeanu Sărat: 1.878; 
b) Suprafata sectorului: 5.902 ha; 
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c) Numărul de locuitori: 4.355; 
d) Distanța fată de structurile de interventie ale serviciilor profesioniste pentru situații 

de urgentă: 20 km față de Urziceni. 
(2) Principalele tipuri de risc identificate în comuna Glodeanu Sărat: inundații, cutremure, 
incendii, accidente. 
Art.3 Structura si numărul de personal ale Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgentă 
din comuna Glodeanu Sărat, este prezentată în Anexele 1 și 2, care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
Art.4 Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului Voluntar pentru 
Situații de Urgentă prevăzut în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
Art.5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei 
Glodeanu Sărat prin Compartimentul  Financiar – Contabil,  Impozite și Taxe Locale din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Glodeanu Sărat și dl Postelnicu Aurel 
– șef SVSU. 
Art.6 Începând cu data prezentei, orice alte hotărâri contrare prezentei, îsi încetează 
aplicabilitatea. 
Art.7 Prezenta hotărâre se aduce la cunostintă publică, respectiv se comunică Primarului 
comunei Glodeanu Sărat, celor nominalizati cu ducerea la îndeplinire si se comunică 
Instituţiei Prefectului – judeţul Buzău în vederea verificării controlului de legalitate. 
 
 
     PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,                    CONTRASEMNEAZĂ,                              
      Consilier local,                    Secretar general UAT,                    
     Claudiu – Marius CIUFU                          Corina CAZACU    
               

     
 

 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al Comunei Glodeanu Sărat în ședința 
ordinară din data de 31 ianuarie 2020 cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (1) din OUG 
nr. 57/2019 cu un număr de 13 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă” și - abțineri, din 
numărul total de 13 consilieri în funcție și 13 consilieri locali prezenți la sedință. 


