
ROMANIA
JUDETUL TELEORMAN
CONSILIUL LOCAL AL FRUMOASA

  H O T Ă R Â R E A nr. 22

                                                               Din  31.03.2020


privind: modificarea si completarea art. 1 al HCL nr. 40 din 10.12.2019, privind ,, ÎNFIINŢAREA
SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENTA  COMUNA FRUMOASA”

Consiliul Local al Comunei Frumoasa, jud. Teleorman, intrunit in sedinta ordinara in data de 31.03.2020, avand in vedere:
            -  adresa nr. 469339 din 23.01.2020, primita de la ISU AD Ghica Teleorman;
-  referatul de aprobare al Primarului Comunei Frumoasa, în calitatea sa de initiator inregistrata 
    la nr.767 din 25.03.2020; 
- Raportul de specialitate intocmit de compartimentul din cadrul Aparatului  de Specialitate al
  Primarului Comunei Frumoasa, jud. Teleorman inregistrat la nr. 768 din 25.03.2020;
 	-  Raportul de avizare al Comisiei de specialitate a Consiliului Local al Comunei Frumoasa,  
               jud. Teleorman inregistrat la nr. 769 din 25.03.2020;
	Prevederile HCL nr. 40 din 10.12.2019;
	prevederile art. 80 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
	prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Frumoasa; 


	prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) si alin.(4) lit. d) si e),  art. 137, art. 138, art. 139 si art. 140 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ


In temeiul art. 196 alin. (1), lit. a), alin. (2)  si  art. 197 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
                                          H O T Ă R Ă Ş T E

 Art. l. Art. 1 al HCL nr. 40 din 10.12.2019, se modifica si se completaza si va avea urmatorul continut:
  Art.1. (1).,,se înființează Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență, 
               COMUNA FRUMOASA,  de tipul V1, în subordinea Consiliului local 
              FRUMOASA, județul Teleorman, cu Organigrama prevăzuta în anexa nr. 1 si 
              nominalizarea personalului pe functii, prevăzut în anexa nr. 2, care fac
               parte integranta la prezenta hotărâre, deservind:
a) numărul de gospodării și/sau clădiri de locuit collective = 1100 ;
b) tipurile de riscuri identificate în sectorul de competență și concluziile rezultate 
din Planul de analiză și acoperire a riscurilor: incendiu, inundatii, cutremur;

          (2). La data adoptarii prezentei hotarari de catre  consiliului local, isi inceteaza
               aplicabilitatea  orice alta hotarare  referitoare la functionarea SVSU;
          (3). Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență de TIP V1, se încadrează cu un
                număr de 18 persoane, din care 1 angajat pe funcțiile specifice serviciului
                 voluntar și 17 voluntari, după următoarea structură organizatorică:
Compartiment pentru prevenire:
- un specialist (șef compartiment pentru prevenire) pentru toate instituțiile publice și operatorii economici din subordinea Consiliului local =  1   ;
- un specialist la fiecare 500 de gospodării și/sau clădiri de locuit colective, =  3 ;
                b) Una formație de intervenție condusă de un șef formație de intervenție, care are în compunere:
                        -  UNA Echipa specializata pentru stingere incendii compusă din:
	1 (unu) șef echipa specializata;
	2 (doi) servanți pompieri;

-TREI Echipe pentru avertizare-alarmare-căutare-deblocare-salvare-evacuare, încadrate cu minimum 3 persoane, care include și șeful echipei specializate, astfel:
	1 (unu) șef echipa specializata;

2 ( doi ) servanți;

(4) Stabilirea normei proprii de dotare a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă și actualizarea fișei postului pentru personalul angajat pe funcțiile specifice serviciului voluntar, se va face prin Dispoziţie a primarului comunei FRUMOASA, judeţul Teleorman;

Art. II. Celelalte prevederi ale HCL nr. 40 din 10.12.2019, raman neschimbate; 

Art. III. Secretarul general al U.A.T. Frumoasa, va comunica hotărârea Instituției Prefectului județului Teleorman, pentru controlul legalității, primarului comunei Frumoasa pentru ducere la indeplinire și o va aduce la cunoștința publică, prin afișare la sediul Primăriei comunei Frumoasa, în termenul prevăzut de lege;




                                            Președinte de ședință
                                                  Musat Gheorghe





Contrasemnează
Secretar general

Bortun Alexandru






	


