
CONSILIUL LOCAL PLATONESTI                    
JUDEŢUL IALOMITA

HOTĂRÂRE
PRIVIND REORGANIZAREA

SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
AL COMUNEI PLATONESTI

 Consiliul local al comunei Platonesti, judetul Ialomita
Avand in vedere:
       -prevederile  art. 5 din O.G. nr. 88/2001 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor 
comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată prin Legea nr. 363/2002, modificată şi completată cu
O.U.G. nr. 25/2004;

-prevederile  O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de 
Urgenţă, aprobată prin Legea nr. 15/2005;

-prevederile   art. 3, alin. (1), lit. d; art. 10, lit. b; art. 25, lit. c şi art. 27 din Legea nr. 481/2004
privind protecţia civilă;

-prevederile   H.G. nr. 642/2005 pentru aprobarea criteriilor de clasificare a unităţilor 
administrativ-teritoriale, instituţiilor publice şi operatorilor economici din punct de vedere al protecţiei
civile, în funcţie de tipurile de riscuri specifice;

-prevederile  art. 36 din  Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
-prevederile   art. 14 lit. g) din Normele generale de aparare impotriva incendiilor aprobate 

prin O.M.A.i. nr. 163/2007-prevederile OMAI 718 modificat cu OMAI 195/2007

În temeiul art. 38, alin. (1), lit. d) si f) şi art. 46 din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001:

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Unitatea administrativ-teritorială se clasifică din punct de vedere al protecţiei civile, în 
funcţie de tipurile de riscuri specifice conform prevederilor H.G. nr. 642/2005 în vederea stabilirii 
categoriei serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă – conform Ordinului nr. 718/30.06.2005 al 
ministrului administraţiei şi internelor.

Art. 2. Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă al comunei Platonesti  este de categoria 
1 si este înfiinţat in conformitate cu prevederilor Criteriilor de performanţă privind structura 
organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă, aprobate cu Ordinul nr. 
718/30.06.2005 al ministrului administraţiei şi internelor. 

Art. 3 . Structura serviciului voluntar este stabilita conform prevederilor Ordinului nr. 
718/30.06.2005 al ministrului administraţiei şi internelor si este prezentata la anexa 1 de la prezenta
hotărâre.

Art. 4. Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă al comunei Platonesti este organizat şi  
funcţionează în baza Regulamentului de organizare şi funcţionare, întocmit conform structurii cadru 
din anexa nr. 4 la criteriile de performanţă aprobate cu Ordinul nr. 718/30.06.2005 al ministrului 
administraţiei şi internelor .

Art. 5. Primarul comunei Platonesti va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
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