ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
ILISESTI

Proiect

HOTĂRÂRE
Privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă
Consiliul Local al comunei ILISESTI, judeţul Suceava;
Analizând expunerea de motive nr. 4051/20.08. 2012 a primarului comunei Ilisesti,
raportul nr. 4052/2012 a compartimentului de specialitate din cadrul aparatului propriu al
consiliului local şi raportul comisiei pe domenii de specialitate din cadrul consiliului local;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 718 / 2005 al M.A.I completat, cu privire la
aprobarea Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor
voluntare pentru situaţii de urgenţă;
În temeiul prevederilor art. 38, litera „i” „n” şi art 46 alin. 1 din Legea nr. 215 / 2001
privind administraţia publică locală ;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă,
Categoria a III a cu organigrama şi numărul de personal conform anexei nr. 1, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Serviciului Voluntar pentru
Situaţii de Urgenţă este cuprins în anexa nr. 2.
Art. 3. Cu data prezentei hotărâri, se abrogă prevederile H.C.L. nr. 11 din 06.02.2012
Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
primarul comunei ILISESTI.

Iniţiator de proiect

Primar
FLORINEL RĂDUŢU AVASALOAIE

Avizat pentru legalitate
Secretar,
Crăciunescu Vasile

ORGANIGRAMA SVSU A COMUNEI ILIŞEŞTI
Comuna ILIŞEŞTI dispune pentru intervenţie de Serviciul Voluntar pentru
Situaţii de Urgenţa format din 16 membri (1 angajaţi şi 15 voluntari) având
următoarea organizare:

Şef serviciu – LUP DORMIDON FILIMON
Compartimentul (specialiştii) pentru prevenire:
- LUP DORMIDON FILIMON – Sef compartiment prevenire
- LUP DORMIDON FILIMON, pentru instituţiile publice şi operatorii
economici din subordinea Consiliului Local;
- STRUGARU VASILE
(pentru gospodăriile populaţiei) – ILIŞEŞTI
- GHIUŢĂ DUMITRU
(pentru gospodăriile populaţiei) – ILIŞEŞTI
- FERAR FLORIN
(pentru gospodăriile populaţiei) – ILIŞEŞTI
- GHIUTA MIHAI
(pentru gospodăriile populaţiei) – ILIŞEŞTI
- GROSAR VASILE
(pentru gospodăriile populaţiei) – BRAŞCA
1. Formaţie de intervenţie
Sef formaţie de intervenţie – GHIUŢĂ DUMITRU
a. Grupa de intervenţie la autospeciala de stingere
- şef grupă – FERAR FLORIN
- şofer – POPOVICI NICOLAE
- servant – CENUSA CONSTANTIN
- servant - STRUGARU VASILE
- servant - GROSAR VASILE
b. Echipe specializate;
1. Echipa înştiinţare - alarmare şi transmisiuni
- GHIUTA MIHAI – şef de echipa
- AGRIGOROAIEI PETRU
- CIUC IOAN

2. Echipa de cercetare – căutare
- LOGIGAN RADU– şef de echipa
- BUZULEAC ADRIAN
- ISACESCU MUGUREL
3. Echipa deblocare - salvare
- HUTANU COSMA – şef de echipa
- PASCAN VASILE
- PAICU ADRIAN
4. Echipa sanitară si CRBN
- AGRIGOROAIEI PETRU – şef echipă
- PASCAN VASILE
- GROSAR VASILE
5. Echipă suport logistic
- ISĂCESCU MUGUREL – şef echipă
- CIUC NELU
- GROSAR VASILE
Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţa a comunei ILIŞEŞTI
acţionează cu autospeciala din dotare, în timpii şi zona de acţiune
stabilită în Regulamentul de organizare şi funcţionare aprobat de
primarul comunei.

