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ROMÂNIA 
JUDEŢUL  SUCEAVA 

COMUNA  IZVOARELE  SUCEVEI 
CONSILIUL  LOCAL 

 
PROIECT  de  HOTĂRÂRE 

nr.6016 din 13.10.2021 
privind  aprobarea înființării Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU) 

Izvoarele Sucevei 

 

 Consiliul  Local  al  comunei  Izvoarele Sucevei, judeţul  Suceava; 

 Având  în vedere: 

 referatul de aprobare înregistrat sub nr.6017/13.10.2021, prezentat  de 
domnul  Mechno Mihail, primarul comunei Izvoarele Sucevei, județul 
Suceava; 

 raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de  specialitate 
al primarului, înregistrat  sub  nr. 6018/13.10.2021; 

 avizul  Comisiei  de  specialitate din cadrul Consiliului Local,  înregistrat  sub  
nr. _______/____________; 

 Art.6 lit.c din Ordonanța  de Urgență nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de 
Management al Situaţiilor de Urgenţă,  cu modificările și completările 
ulterioare; 

 Art.1, art.5-6, art.10 lit.b, art.15, art.25 și art.27 din Legea nr.481/2004 privind 
protecția civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 Art.1 alin.1-2, art.3, art.12, art.19 alin.1 lit.a, art.20, art.22-23 din Anexa la 
ORDINUL nr.75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind 
constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private 
pentru situaţii de urgenţă; 

 În temeiul prevederilor art. 129 alin.(1), alin.(2) lit.d și alin.(7) lit.h, art. 139 
alin.(1) şi art. 196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, 

 realizând publicarea anunțului privind elaborarea proiectului Hotărârii Consiliului 

Local privind aprobarea înființării Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU) 

Izvorele Sucevei în contextul prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, înregistrat la 

nr.6019/13.10.2021 și care a făcut obiectul afișării pe site-ul instituției 

www.primariaizvoarelesucevei.ro, la secțiunea Anunțuri, subsecțiunea Acte supuse 

consultării publice; 

 
În temeiul prevederilor art. 129 alin.(1), alin.(2) lit.d și alin.(7) lit.h, art. 139 alin.(1) şi 

art. 196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1: (1)Se aprobă înființarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență la 
nivelul Consiliului Local Izvoarele Sucevei, de tip V1. 
 (2) Structura Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Izvoarele Sucevei este 
următoarea: șef serviciu= 1 angajat și compartiment pentru prevenire și echipe 
specializate=3 angajați. 

Art.2.Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către viceprimarul 
Comunei Izvoarele Sucevei. 

Art.3:Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanța de contencios 
administrativ,în condițiile și termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ 
nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare 
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  Art.4:Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al 
UAT, în termenul prevăzut de lege, primarului Comunei Izvoarele Sucevei, Instituției 
prefectului județul Suceava și se aduce la cunoştinţă publică, prin publicarea în Monitorul 
Oficial Local pe site-ul instituţiei www.primariaizvoarelesucevei.ro. 
 
 
 

   Iniţiator,                Avizează  
    Primar,               Secretarul general al UAT, 
 
Mihail MECHNO                                                      Cătălina JURAVLE 
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