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HOTĂRÂRE
privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Bănia nr. 48/28.10.2005
privind infiintarea serviciului voluntar pentru situaţii de urgentă, organigrama
şi numărul de personal al acestuia cu modificările ulterioare
Consiliul Local Bania, întrunit în ședință ordinară.
Având în vedere expunerea de motive, raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Comunei Bănia , avizul Comisiei de specialitate al Consiliului Local.
Luând în considerare că prin hotărârea consiliului local al comunei Bania nr. 48/28.10.2005 privind infiintarea serviciului
voluntar pentru situaţii de urgentă, organigrama şi numărul de personal al acestuia a fost înființat Serviciul Voluntar pentru Situații de
Urgență al Comunei Bania , serviciu de categoria a IV-a, conform O.M.A.I. nr. 718/2005, reorgazat potrivit Hotărârii Consiliului Local
Bania nr. 40/28.05.2008. privind modificarea organigramei şi a regulamentului de organizare si functionare a Serviciului Voluntar
pentru Situatii de Urgenta al Comunei Bania.
În baza prevederilor art. 2 al.(2) din O.M.A.I. nr. 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea,
încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență: ,, (2) Serviciile voluntare şi serviciile private
pentru situaţii de urgenţă înfiinţate până la data intrării în vigoare a prezentului ordin trebuie să îndeplinească criteriile de performanţă
aprobate prin prezentul ordin în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a acestuia.”
Luând în considerare Criteriile de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor
private pentru situații de urgență aprobate prin O.M.A.I. nr. 96 din 12 iunie 2016 publicat în M.O. nr. 469 din 23 iunie 2016, în vigoare
începând cu data de 23.06.2016;
Având în vedere prevederile Legii nr. 48/2004, modificată și completată cu Legea nr. 212/2006 și Legea nr. 241/2007 privind
Protecția Civilă, O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul național de management al situațiilor de urgență, aprobată și modificată prin Legea
nr. 15/2005;
Luând în considerare și prevederile Legii nr. 24 /2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor
normative.
În temeiul prevederilor art. 36, al.(2), lit. ,,a” și lit. ,,d”, al.(4), lit. ,,a”, pct. 8, art. 45 al.(1) și art. 115 al.(1) lit. „b” din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale republicată în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:
Art. I - Hotărârea consiliului local al comunei Bania nr. 48/28.10.2005 privind infiintarea serviciului voluntar pentru situaţii de
urgentă, organigrama şi numărul de personal al acestuia, cu modificările și completările ulterioare, se modifică, se completează, după
cum urmează:
1. articolul 1 se modifică, se completează și va avea următorul cuprins: ,, Art. 1- Se aproba infiintarea Serviciului Voluntar
pentru Situații de Urgență al Comunei Bania, serviciui de categoria I, tip C1, in subordinea Consiliului Local și coordonat
de primarul comunei Bania”;
2. articolul 4 se modifică, se completează și va avea următorul cuprins: ,,Art. 4 - Cheltuielile de funcționare, pregătire și
dotare ale Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență se suportă din bugetul propriu al comunei, taxe speciale,
sponsorizări, donații, venituri extrabugetare, alte surse potrivit legii.”
3. articolul 6 se modifică, se completează și va avea următorul cuprins: ,,Art. 6 - La incadrare si anual, personalul serviciului
voluntar pentru situatii de urgenta va fi supus controlului medical in conditiile legii iar aptitudinea psihologică se evaluează
la încadrare şi, ulterior, cel puţin o dată la 3 ani.”
Art. II – Anexa nr. 1 la Hotărârea consiliului local al comunei Bania nr. 48/28.10.2005, se modifică, se completează și se
înlocuiește cu Anexa nr. 1 - ,,Organigrama Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență”, care face parte integrantă din prezenta.
Art. III – Anexa nr. 2 la Hotărârea consiliului local al comunei Bania nr. 48/28.10.2005, se modifică, se completează și se
înlocuiește cu Anexa nr. 2 - ,,Regulamentul de organizare și Funcționare al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență”, care face
parte integrantă din prezenta.
Art. IV – Prezenta hotărâre se va publica prin afișare la sediul primăriei comun ei Bănia și pe pagina www.primariabania.ro și
se va comunica primarului comunei Bănia, Instituției Prefectului județului Caraș-Severin – Serviciul pentru Verificarea Legalității Actelor,
a aplicării Actelor Normative și Contencios Administrativ și Serviciului Dezvoltare Economică și Conducerea Serviciilor Publice
Deconcentrate, Inspectoratului pentru Situații de Urgență „SEMENIC” al Județului Caraș-Severin și Serviciului Voluntar pentru Situații
de Urgență al Comunei Bănia.
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