
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂRLUNGENI 
t: 0268.365.713, 0268.365.714; f: 0268.365 .072, e: primaria.tarlungeni@yahoo.com 
str. Zizinului nr. 2, sat Tărlungeni, corn. Tărlungeni, jud. Braşov; cod postai: 507220 

HOTĂRÂREA 
Nr. 15 din data de 25.02.2021 

privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 19 din 30.04.2009 
privind înfiinţarea, Organigrama şi numărul de personal ale 

Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Tarlungeni, judeţul Braşov; 

Consiliul Local al Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 
25.02.2021, orele 15,00; 

A vând în vedere Proiectul de hotarare si Referatul de aprobare al acestuia, initiate si semnate de dl. 
Primar al Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov; 

Analizand Referatul/Raportul de specialitate întocmit de Insp. Protectie Civila în cadrul Primariei 
Comunei Tarlungeni, Partinka Attila, înregistrat cu nr. 36/05.02.2021; 

Tinand cont de necesitatea modificarii HCL Tarlungeni nr. 19/30.04.2009 privind aprobarea 
reorganizarii SVSU al Comunei Tarlungeni, deoarece conform ultimelor modificari legislative, acestea nu 
mai sunt de actualitate; 

Luând în considerare prevederile: 
• Ordonanţei Guvernului României nr. 88 din 30 august 200 I privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, modificată şi completată, 
• Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 21 din l 5 aprilie 2004 (*actualizată*) privind 

Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, 
• Legii nr. 481 din 8 noiembrie 2004 republicată privind protecţia civilă, 
• Legii nr. 307 din 12 iulie 2006 (*actualizată*) privind apărarea împotriva incendiilor, 
• Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 75 din 27 iunie 2019 pentru aprobarea Criteriilor de 

performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private 
pentru situaţii de urgenţă; 

Avand în vedere prevederile HCL Tarlungeni nr. 14/18.03.2010 privind aprobarea Planului de 
Analiza si Acoperire a Riscurilor pe teritoriul Comunei Tarlungeni, din care reiese faptul ca unitatea 
administrativ teritoriala Comuna Tarlungeni are în compunere un numar de 4.556 gospodarii si/sau cladiri 
de locuit colective si ca pe teritoriul unităţii administrativ teritoriale Tarlungeni (sectorul de competenta), 
conform Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor, au fost identificate urmatoarele tipuri de risc: 

1. incendii de mari proportii (in paduri, în cartierele de rromi); 
2. inundatii 
3. epidemii 
4. epizotii 
5. înzapeziri 
6. cutremure; 
Conform prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 
În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. (I), alin. (2), lit. (d), alin. (3), lit. e), alin. 7, lit. h, art. 154 alin. (I) şi 
alin. (2), din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

Vazand Avizele favorabile al Comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3 ale Consiliului Local al Comunei 
Tarlungeni; 

In urma dezbaterilor din cadrul sedintei; 
În baza art. 139 alin. (I), art. 196 alin. (1) lit. a) si art. 243, alin. 1, lit. a din OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare: 



•• 
„ 

HOTĂRĂŞTE: 
Art. 1. Se modifica si se completeaza prevederile HCL nr. 19/30.04.2009, privind aprobarea 

reorganizarii SVSU al Comunei Tarlungeni, prin infiintarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de 
Urgenţă, de tipul Vl, în subordinea Consiliului Local al Comunei Tarlungeni,judeţul Braşov. 

Art. 2. Consiliul Local al Comunei Tarlungeni aproba incadrarea Serviciului Voluntar pentru 
Situaţii de Urgenţă cu un numar de 6 angajati pe funcţiile specifice serviciului voluntar şi cca 20 voluntari, 
după următoarea structură organizatorică: 

1. Compartimentul pentru prevenire (angajati si/sau voluntari): 
a) un specialist pentru toate instituţiile publice şi operatorii economici din subordinea Consiliului local; 
b) un specialist la fiecare 500 de gospodării şi/sau clădiri de locuit colective, în mediul rural. 

astfel: 

2. Una formaţie de intervenţie condusă de un sef formatie de interventie, care are în compunere: 
a) Echipe specializate încadrate cu minimum 3 persoane, care include şi şeful echipei specializate, 

a. I. - 1 (una) echipă specializată pentru stingere incendii; 
a.2. - I (una) echipă specializată pentru avertizare-alarmare-căutare-deblocare-salvare-evacuare. 
Art. 3. Se aprobă Organigrama şi numărul de personal ale Serviciului Voluntar pentru situaţii 

de urgenţă Tarlungeni prevăzut în anexa nr. 1 Ia prezenta Hotărâre. 
Art. 4. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Serviciului Voluntar pentru 

Situaţii de Urgenţă prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta Hotărâre. 
Art. 5. Componenţa nominala a membrilor Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al 

Comunei Tarlungeni, stabilirea normei proprii de dotare a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă 
Tarlungeni şi actualizarea fişelor de post pentru personalul angajat pe funcţiile specifice serviciului voluntar, 
se va face prin Dispoziţie a Primarului Comunei Tarlungeni,judeţul Braşov. 

Art. 6. Secretarul General al Comunei Tarlungeni va comunica prezenta hotarare : 
• Institutiei Prefectului, Jud. Brasov ; 
• Primarului Comunei Tarlungeni ; 
• Compartimentului "Resurse Umane" din cadrul Primariei Comunei Tarlungeni; 
• Compartimentului "Situatii de Urgenta" din cadrul Primariei Comunei Tarlungeni; 
• SVSU "Tara Barsei" Jud. Brasov; 
• Spre afisare. 

O 
Art. 7. Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de J'P. . voturi« pentru », f). « împotriva» si 

„ „ abtineri din numarul total de 17 consilieri in functie, „l6. consilieri locali fiind prezenti. 
Art. 8. Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesaţi la instanţa de contencios administrativ 

în condiţiile Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 

PRESEDINTE DE SEDINTA, Avizat, Secretar General al UAT 
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Nr. DATA Semnătura persoanei 

Crt. OPERAŢIUNI EFECTUATE ZZ/LL/AN responsabile să efectueze 
procedura 

o. 1 2 3/ _., ..,i 

1. Adoptarea hotărârii 25/02/2021 Ml 
I ' 

2. 
Comunicarea către Primarul 

02/03/2021 ni}-Comunei Tărlungeni 

3. 
Comunicarea către Prefectul 

. .... ./03/2021 JJfJ-judeţului Braşov 

4. Aducerea la cunoştinţă publică . .... ./03/2021 www.comunatarlungeni.ro 

5. 
Comunicarea, numai în cazul 
celei cu caracter individual -- --

6. Hotărârea devine obligatorie sau 
25/02/2021 

oroduce efecte iuridice. după caz 



MODEL 
Anexa nr. 1 

ORGANIGRAMA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATU DE URGENTĂ 
AL COMUNEI TARLUNGENI CATEGORIA Vl * 

• 
Compartiment prevenire** 

• sef compartiment 
• un specialist pentru toate institutiile publice si operatorii 

economici din subordinea consiliilor locale; 
• un specialist la fiecare: 500 de gospodării în mediul rural 

1 OOO de gospodării în mediul urban 

r -

Echipă specializată stingere incendii 
• sef echipă specializată; 
• Servant I (conducator autospeciala); 
• Servant 2 (conducator autospeciala); 

• 

SEF S.V.S.U. 
(Angajat pe functie) 

„ 
Formatie interventie 

• sef formatie interventie 
(poate fi nominalizat din rândul personalului care încadrează 
compartimentul de prevenire si/sau al grupei de interventie cu conditia 
respectării criteriului impus de art. 22, alin. (4) din Criteriile de 
performantă. 

l -
• 

Echipă specializată constituită pentru avertizare-alarmare
căutare-deblocare-salvare-evacuare, cu atributii în cazul situatiilor 
de urgentă determinate de toate tipurile de risc identificate 

• sef echipă specializată; 
• Servant 1; 
• Servant 2; 

• 
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* la nominalizarea personalului în diferitele funccii specifice, se va tine cont de parcursul profesional al voluntarulul;'i:Qii,forll} ao_!!~'ei I" l HG nr. I 579 din 2005 pentru aprobarea Statutului perso atului voluntar dm servic11le de urgentă 
voluntare - ·---
**poate face parte si personalul grupei/grupelor de interventie/echipelor specializate, precum si personalul care detine competente certificate pentru a destăsura activităti de verificare, curătare si reparare a cosurilor de fum 



REGULAMENTUL 
DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 

AL SERVICIULUI VOLUNTAR 
"' PENTRU SITUATII DE URGENTA , , 

TIPV1 

AL COM. TARLUNGENI 



(TIP Vl) 
ANTET 

ANEXA NR. 2 la H.C.L. nr. din ----

REGULAMENTUL 
de organizare şi funcţionare a 

Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă 
al comunei Tarlungeni, judeţul Braşov 

CAPITOLUL I - DISPOZIŢII GENERALE 

1.1. Date referitoare la constituirea serviciului 
Art. 1 - (1) Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, denumit în continuare 

Serviciul Voluntar, este o structură specializată, alta decât cea aparţinând serviciilor de 
urgenţă profesioniste, organizată cu personal angajat şi/sau voluntar, în scopul apărării 
vieţii, avutului public şi/sau a celui privat împotriva incendiilor şi a altor calamităţi, în 
sectorul de competenţă al comunei Tarlungni, stabilit cu avizul Inspectoratului pentru 
Situaţii de Urgenţă „Ţara Bârsei "al judeţului Braşov. 

(2) Constituirea, încadrarea şi dotarea serviciului de urgenţă voluntar se 
realizează pe baza criteriilor de performanţă elaborate de Inspectoratul General şi 
aprobate prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor. Certificarea îndeplinirii 
criteriilor de performanţă se realizează prin emiterea de către Inspectoratul pentru 
Situaţii de Urgenţă „Ţara Bârsei" al judeţului Braşov a avizului de înfiinţare, respectiv 
pentru secto~ de competenţă a serviciului voluntar. 

(3) Organizarea şi funcţionarea serviciului de urgenţă voluntar se stabileşte prin 
regulament aprobat de consiliul local care l-a înfiinţat, cu respectarea criteriilor de 
performanţă. 

Art. 2 - Serviciul Voluntar se constituie în subordinea Consiliului Local al 
comunei Tarlungeni. 

1.2. Prezentarea succintă a activităţii serviciului in funcţie de 
tipurile de risc gestionate 

Art. 3 - Structura Serviciului Voluntar şi dotarea sunt dimensionate în funcţie de 
principalele tipuri de riscuri generatoare de situaţii de urgenţă, grupate în funcţie de 



aparţinând domeniului public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale, precum şi la 
instituţiile publice. 

CAPITOLUL II - ORGANIZAREA ŞI ATRIBUŢIILE 
SERVICIULUI VOLUNTAR 

2.1. CONDUCEREA ŞI STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 
Art. 8 - (1) Serviciul Voluntar este condus de către şeful serviciului, profesionist 

în domeniu, salariat al administraţiei publice locale. 
(2) Şeful serviciului voluntar trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 
a) să aibă avizul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă 11Ţara Bârsei" al 

judeţului Braşov; 

b) să fie apt din punct de vedere fizic, medical şi psihologic. 
Art. 9 - Serviciul Voluntar tip Vl are următoarea compunere: şef serviciu, 

compartiment pentru prevenire şi o formaţie de intervenţie compusă din echipe 
specializate. 

2.2. ATRIBUŢIILE SERVICIULUI VOLUNTAR 
Art. 10 - Serviciul voluntar are următoarele atribuţii principale: 

a) desfăşoară activităţi de informare şi instruire privind cunoaşterea şi respectarea 
regulilor şi a măsurilor de protecţie civilă şi de apărare împotriva incendiilor; 

b) verifică modul de aplicare a normelor, reglementărilor tehnice şi dispoziţiilor care 
privesc protecţia civilă şi apărarea împotriva incendiilor, în domeniul de competenţă; 

c) asigură intervenţia pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului 
ajutor şi protecţia persoanelor, a animalelor şi a bunurilor periclitate de incendii sau în 
alte situaţii de situaţii de urgenţă/ protecţie civilă. 

Art. 11 - Pe baza hotărârii consiliului local şi în condiţiile prevăzute de lege, 
serviciul de urgenţă voluntar poate presta, contra cost, către orice persoană fizică sau 
juridică, fără a afecta îndeplinirea atribuţiilor, unele servicii cum sunt: 

a) supravegherea măsurilor de apărare împotriva incendiilor la târguri, expoziţii, 
manifestări cultural-sportive, activităţi de filmare şi altele asemenea; 

b) transport de apă, evacuarea apei din subsolurile clădirilor sau din fântâni; 
c) limitarea, colectarea sau îndepărtarea unor produse poluante; 
d) efectuarea de lucrări la înăltime; 
e) transport de apă. 

2.3. ATRIBUŢIILE COMPARTIMENTULUI ŞI ALE SPECIALIŞTILOR 
PENTRU PREVENIRE 

Art. 12 - Compartimentul pentru prevenire este compus din specialişti pentru 
prevenire şi are următoarele atribuţii principale: 

a) desfăşoară activităţi de informare şi instruire privind cunoaşterea şi respectarea 
regulilor şi a măsurilor de protecţie civilă şi de apărare împotriva incendiilor; 



Art. 18 - Atribuţiile principale ale echipei specializată pentru pentru avertizare
alarmare-căutare-deblocare-salvare-evacuare sunt următoarele: 

a) acţionează în cadrul formaţiei de intervenţie, pentru salvarea răniţilor, a celor 
surprinşi sub dărâmături sau blocaţi în clădiri avariate sau distruse; 

b) acţionează pentru deblocarea căilor de acces spre obiectivele de intervenţie şi 
pentru evacuarea răniţilor şi sinistraţilor; 

c) localizarea şi limitarea avariilor la reţelele de utilitate publică care prezintă pericol 
pentru personalul de intervenţie sau cel afectat; 

d) asigură transportul materialelor şi hranei în cazul unor situaţii de urgenţă; 
e) asigură avertizarea/alarmarea populaţiei cu mijloace specifice, premergător, pe 

timpul sau după producerea unei situaţii de urgenţă. 

CAPITOLUL III - ATRIBUŢIILE PERSONALULUI 
DIN STRUCTURA SERVICIULUI VOLUNTAR 

3.1. ATRIBUŢIILE ŞEFULUI SERVICIULUI VOLUNTAR 
Art. 19 - Şeful serviciului voluntar are următoarele atribuţii: 

a) întocmeşte şi gestionează documentele de organizare şi funcţionare a activităţii 
serviciului voluntar; 

b) planifică şi conduce activitatea de pregătire a personalului serviciului voluntar; 
c) asigură respectarea prevederilor actelor normative în vigoare; 
d) controlează aplicarea normelor de apărare împotriva incendiilor şi protecţie civilă 

în sectorul de competenţă; 
e) organizează şi asigură desfăşurarea activităţilor de prevenire la nivelul localităţii, 

sub coordonarea primarului (anual, planifică activităţile de prevenire, prin Graficul de 
control şi Graficul de informare publică, pe baza Programului de măsuri în vederea 
acordării asistenţei pentru prevenirea situaţiilor de urgenţă la gospodăriile populaţiei şi 
evidenţei operatorilor economici din subordinea consiliului local şi a instituţiilor publice 
din sectorul de competenţă; 

f) verifică întreţinerea autospecialelor, utilajelor şi materialelor din dotare; 
g) conduce acţiunile de intervenţie în limita competenţelor stabilite; 
h) întocmeşte rapoartele de intervenţie; 
i) asigură întocmirea planurilor operative de la nivelul unităţii administrativ -

teritoriale (planuri de intervenţie şi/sau de apărare, în funcţie de riscurile identificate în 
sectorul de competenţă, planuri de cooperare, planul de evacuare în caz de situaţii de 
urgenţă, planul sectorului de competenţă pe care sunt marcate zonele locuite, operatorii 
economici şi instituţiile, sursele de alimentare cu apă, zonele greu accesibile şi 
vulnerabile la riscuri); 

j) verifică petiţiile cetăţenilor în probleme privind situaţiile de urgenţă şi face 
propuneri primarului pentru soluţionarea acestora; 



z) asigură afişarea în locuri publice a extraselor din Planul de acţiune În caz de 
accident la barajul situat În amonte de unitatea administrativ - teritorială transmis de 
către Sistemul de Gospodărire a Apelor. 

3.2. ATRIBUŢIILE ŞEFULUI COMPARTIMENTULUI PENTRU 
PREVENIRE 

Art. 20 - Şeful compartimentului pentru prevenire se subordonează şeful 
serviciului voluntar şi are următoarele atribuţii: 

a) coordonează desfăşurarea activităţilor de prevenire la nivelul localităţii; 
b) acţionează cu fermitate pentru înlăturarea imediată a stărilor de pericol pe care 

le constată şi urmăreşte rezolvarea lor operativă; 
c) stabileşte restricţii şi interdicţii la utilizarea sau efectuarea unor lucrări cu pericol 

dacă nu se respectă prevederile normelor de prevenire şi regulile de executare a 
lucrărilor cu risc; 

d) sprijină conducerile operatorilor economici din municipiu / oraş / comună în 
realizarea măsurilor de protecţie şi instruirea personalului în domeniul situaţiilor de 
urgenţă; 

e) informează conducerile operatorilor economici, şeful serviciului voluntar, consiliul 
local imediat după ce a constatat nereguli grave, sau stări de pericol de incendiu, 
explozii sau accidente tehnologice; 

f) în cazul producerii unor situaţii de urgenţă, alertează serviciul voluntar şi 
participă la nevoie, la limitarea şi lichidarea situaţiei de urgenţă; 

g) consemnează neregulile în carnetele tu constatările rezultate din controale (cele 
de la gospodăriile populaţiei) şi în notele de control (cele de la instituţiile publice şi 
operatorii economici din subordinea consiliului local, de la unităţile de învăţământ şi de 
la operatorii economici din sectorul de competenţă, cu care s-au încheiat contracte de 
intervenţie); 

h) prezintă şefului de serviciu carnetele cu constatările rezultate sau notele de 
control; 

i) cunoaşte sensul principiilor care stau la baza desfăşurării activităţii de prevenire 
(principiul legalităţii, principiul imparţialităţii şi independenţei, principiul confidenţialităţii, 
principiul transparenţei, principiul continuităţii şi gradualităţii); 

j) propune includerea în bugetele proprii a fondurilor necesare organizării activităţii 
de prevenire, dotării cu mijloace tehnice şi echipamente de protecţie specifice. 

3.3. ATRIBUŢIILE MEMBRILOR COMPARTIMENTULUI PENTRU· 
PREVENIRE 

Art. 21 - Membrii compartimentului pentru prevenire au următoarele atribuţii: 
a) acţionează cu fermitate pentru înlăturarea imediată a stărilor de pericol pe care 

le constată şi urmăreşte rezolvarea lor operativă; 
b) stabilesc restricţii şi interdicţii la utilizarea sau efectuarea unor lucrări cu pericol 

dacă nu se respectă prevederile normelor de prevenire şi regulile de executare a 
lucrărilor cu risc; 



i) acţionează cu fermitate pentru înlăturarea imediată a stărilor de pericol pe care 
le constată şi urmăreşte rezolvarea lor operativă; 

j) verifică prezenţa personalului, starea de funcţionare a mijloacelor tehnice de 
intervenţie, accesoriilor, echipamentului de protecţie din dotarea subordonaţilor; 

k) execută nemijlocit instruirea de specialitate în cadrul programului lunar, sau ori 
de câte ori este nevoie a personalului din subordine; 

I) asigură respectarea întocmai de către personalul din subordine a programului 
zilnic/lunar de activitate stabilit, ordinea şi disciplina; 

m) menţine permanent legătura cu şeful serviciului pe timpul executării unor 
activităţi / misiuni specifice în sectorul de competenţă; 

n) îndeplineşte şi alte sarcini trasate de şeful serviciului. 

3.5. ATRIBUŢIILE ŞEFULUI ECHIPEI SPE~IALIZATE 
Art. 23 - Şeful echipei specializate are următoarele atribuţii: 

a) se subordonează şefului formaţiei de intervenţie şi îndeplineşte sarcinile date de 
către acesta; 

b) pune în aplicare ordinele şefului formaţiei de intervenţie şi asigură transmiterea 
acestora membrilor echipei; 

c) mânuieşte accesoriile, dispozitivele şi utilajele din dotarea serviciului voluntar 
pentru îndeplinirea misiunilor primite; 

d) asigură şi urmăreşte executarea operaţiunilor pentru desfăşurarea intervenţiei; 
e) pune în aplicare ordinele şefului serviciului voluntar transmise direct sau prin 

şeful sectorului; 
f) participă la recunoaşterea locului incendiului/situaţiei de urgenţă şi dă misiuni 

subordonaţilor; 
g) asigură cercetarea iniţială pentru identificarea prezenţei substanţelor periculoase; 
h) conduce acţiunile echipei; 
i) aplică tehnici şi tactici pentru stingerea incendiilor; 
j) informează şeful sectorului despre schimbările de natură operativă ce apar pe 

parcursul intervenţiei; 
k) este şeful echipei de salvare la ordinul şefului serviciului voluntar; 
I) ţine permanent legătura cu membrii echipei şi cu şeful de sector; 
m) acţionează la nevoie cu mijloace de primă intervenţie; 
n) utilizează echipamentele de comunicaţii; 
o) recepţionează şi transmite ordine, semne şi semnale; 
p) cunoaşte mijloacele specifice de alarmare şi semnalele de alarmare, locurile de 

evacuare; 
q) îndeplineşte şi alte sarcini trasate de şeful serviciului. 

3.6. ATRIBUŢiţLE MEMBRILOR ECHIPELOR SPECIALIZATE 
Art. 24 - Membrii echipelor specializate pentru stingere incendii au următoarele 

atribuţii: 
a) se subordonează şefului echipei şi îndeplinesc sarcinile date de către acesta; 



n) acţionează în cadrul formaţiei de intervenţie, pentru slavarea răniţilor, a celor 
surprinşi sub dărămături sau blocaţi în adăposturi, clădiri avariate sau distruse; 

o) acţionează pentru deblocarea căilor de acces spre obiectivele de intervenţie şi 
pentru evacuarea răniţilor şi sinistraţilor; 

p) asigură avertizarea-alarmarea populaţiei cu ajutorul mijloacelor specifice din 
dotare; 

q) localizează şi limitează avariile la reţelele de utilitate publică care prezintă pericol 
pentru personalul de intervenţie sau cel afectat; 

r) asigură transportul materialelor şi hranei în cazul unor situaţii de urgenţă; 
s) utilizează echipamentele de comunicaţii; 
t) cunosc în permanenţă situaţia evacuării persoanelor şi bunurilor materiale. 

CAPITOLUL IV - DISPOZIŢII FINALE 

·v - V '"A,. ...,. 

4.1. OBLIGATII PRIVIND SANATATEA ŞI .SECURITATEA IN MUNCA 
Art. 26 - Personalul cu atribuţii de conducere a intervenţiilor: 

a) adoptă tactici de intervenţie care să aibă în vedere, cu prioritate, asigurarea 
securităţii proprii şi a personalului din subordine prin amplasarea forţelor şi mijloacelor 
astfel încât să existe permanent posibilitatea retragerii în condiţii de siguranţă în cazul 
producerii unor explozii, răbufniri de flacără, prăbuşiri de elemente de construcţie etc.; 

b) urmăreşte folosirea echipamentelor şi mijloacelor de protecţie individuală 
adecvate situaţiei respective; 

c) ia în considerare competenţele personalului din subordine, în ceea ce priveşte 
executarea misiunilor, având în vedere aspectele ce vizează securitatea şi sănătatea în 
muncă. 

Art. 27 - Personalul cu atribuţii de execuţie: 
a) desfăşoară activitatea la intervenţie conform competenţelor, executând doar 

operaţiunile ordonate; 
b) exploatează corespunzător autospecialele, utilajele, mijloacele şi accesoriile din 

dotare; 
c) monitorizează permanent locul unde îşi desfăşoară activitatea, în vederea 

identificării în timp util a unor factori care i-ar putea pune în pericol integritatea 
corporală, iar în cazul identificării unor astfel de factori va lua măsuri urgente de 
adăpostire/evacuare, fără a aştepta un ordin în acest sens. 

Art. 28 - Verificarea şi folosirea integrală a echipamentului de protecţie 
individual este obligatorie pentru întregul personal participant la intervenţie. 

4.2. PREGĂTIREA PERSONALULUI SERVICIULUI VOLUNTAR 
Art. 29 - (1) Pregătirea personalului serviciului voluntar se realizează prin: 

programe de pregătire, instruiri, convocări, verificări, exerciţii şi concursuri profesionale, 
care se cuprind în Planul de pregătire În domeniul situa,tfilor de urgen,tă. 



d) participarea la intervenţie, cu tehnică şi personal specializat, a structurilor 
profesioniste de intervenţie ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Ţara Bârsei" 
al judeţului Braşov. 

PRESEDINTE DE SEDINTA 
SAFTA MARIA ELENA 

r~ 
SECRETAR GENERAL AL UAT 
COMUNA TARLUNGENI 
FAIC REIHAN 



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂRLUNGENI 
t: 0268.365.713, 0268.365.714; f: 0268.365.072, e: primaria.tarlungeni@yahoo.com 
str. Zizinului nr. 2, sat Tărlungeni, corn. Tărlungeni, jud. Braşov; cod postai: 507220 

REFERAT DE APROBARE 
Nr. 38/05.02.2021 

a proiectului de hotarare privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 19 din 30.04.2009 
privind înfiinţarea, Organigrama şi numărul de personal ale Serviciului Voluntar pentru Situaţii 

de Urgenţă al Comunei Tarlungeni, judeţul Braşov; 

Subsemnatul Beschea Severius Florin, Primarul Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov, avand in 
vedere Referatul/Raportul de specialitate intocmit de Insp. Protectie Civila in cadrul Primariei 
Comunei Tarlungeni, Partinka Attila, înregistrat cu nr. 36/05.02.2021; 

Tinand cont de necesitatea modificarii HCL Tarlungeni nr. 19/30.04.2009 privind aprobarea 
reorganizarii SVSU al Comunei Tarlungeni, deoarece conform ultimelor modificari legislative, 
acestea nu mai sunt de actualitate; 

Luând în considerare prevederile: 
• Ordonanţei Guvernului României nr. 88 din 30 august 2001 privind înfiinţarea, organizarea 

şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, modificată şi 
completată, 

• Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 21 din 15 aprilie 2004 (*actualizată*) 
privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, 

• Legii nr. 481 din 8 noiembrie 2004 republicată privind protecţia civilă, 
• Legii nr. 307 din 12 iulie 2006 (*actualizată*)privind apărarea împotriva incendiilor, 
• Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 75 din 27 iunie 2019 pentru aprobarea Criteriilor 

de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a 
senliciilor private pentru situaţii de urgenţă; 

Avand in vedere prevederile HCL Tarlungeni nr .. 14/18.03.2010 privind aprobarea Planului 
de Analiza si Acoperire a Riscurilor pe teritoriul Comunei Tarlungeni, din care reiese faptul ca 
Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Tarlungeni are în compunere un numar de 4.556 
gospodarii si/sau cladiri de locuit colective si ca pe teritoriul unităţii administrativ teritoriale 
Tarlungeni (sectorul de competenta), conform Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor, au 
fost identificate urmatoarele tipuri de risc: 

1. incendii de mari proportii (in paduri, in cartierele de rromi); 
2. inundatii "' 
3. epidemii 
4. epizotii 
5. înzapeziri 
6. cutremure; 
Conform prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 
În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. (d), alin. (3), lit. e), alin. 7, lit. h, art. 

136, art. 139 alin. (1), art. 154 alin. (1) şi alin. (2), art. 196 alin. (1) şi art. 243 alin. (1) lit. a) din 
Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, propun spre dezbatere . 
si aprobare Consiliului Local al Comunei Tarlungeni modificarea si completarea prevederilor HCL 



nr. 19/30.04.2009, privind aprobarea reorganizarii SVSU al Comunei Tarlungeni, prin 
infiintarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, de tipul Vl, în subordinea 
Consiliului Local al Comunei Tarlungeni,judeţul Braşov, conform proiectului de hotarare. 

PRIMAR 
BESCHEA S~FLORL'I 

Intocmit, 
c.jr. Pedestru O. 

~ 

' .\ 


