
ROMÂNIA 
JUDEŢUL DOLJ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GÂNGIOVA 
 

HOTARARE NR. 8 /  31.01.2023 
privind infiintarea Serviciului Voluntar pentru  

Situatii de Urgenta in comuna Gângiova tip V2, judetul Dolj 
 

   Consiliul Local al comunei Gângiova, judetul Dolj, legal constituit prin Ordinul Prefectului – 
Judetul Dolj nr.425/22.10.2020, intrunit in sedintă ordinara in data de 31.01.2022, ora 10,00;   
   Având în vedere referatul de aprobare nr.331/17.01.2023 cu privire la susţinerea proiectului de 
hotărâre nr.9/17.01.2023 privind infiintarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta tip V2, 
judetul Dolj, raportul de specialitate nr.442/25.01.2023 al SVSU Gângiova, Raportul de avizare al 
comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Gângiova, cu privire la proiectul de hotărâre mai 
sus menționat, in conformitate cu prevederile la Anexa, art.1, alin.1, art.3, art.4, art.5, art.6, art.8 
coroborat cu art.19, alin.1, lit.a din O.A.P nr.75/2019 pentru aprobarea criteriilor de performanta 
privind constituirea, incadrarea si dotarea Serviciilor Voluntare pentru Situatii de Urgenta, art.1, 
alin.4, art.5, alin.1 şi alin.2 din OUG nr.88/2001 aprobata prin Legea nr.363/2002 privind infiintarea, 
organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta, Legea 
voluntariatului nr.195/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, art.10, lit.b, art.21, alin.3 si 4 
din Legea nr.481/2004 privind protectia civila, republicata, art.13, lit.b si d, art.31, alin.3 din Legea 
nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, HG nr.1579/2005 pentru aprobarea Statutului 
personalului voluntar din serviciile de urgenta, cu modificarile si completarile ulterioare, HCL 
nr.26/2019; 
   In temeiul art.129, alin.1, alin.2, lit.d, alin.7, lit.h, art.139, alin.1, art.196, alin.1, lit.a, art.197, 
alin.1, alin.2 și alin.4, art.198, alin.1 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificarile si completarile ulterioare: 
 

HOTARASTE: 

 

ART.1.Se aproba infiintarea „Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta” in comuna 
Gângiova pentru interventia in situatii de urgenta, in forma prezentata in Anexa nr.1 (Organigrama) 
si Anexa nr.2 (Componenta numerica), care fac parte integranta din prezenta hotarare.  
ART.2.Se aproba Anexa nr.3 („Regulamentul de Organizare si Functionare al Serviciului Voluntar 
pentru Situatii de Urgenta al comunei Gângiova”), care face parte integranta din prezenta hotarare. 
ART.3.Se aproba Anexa nr.4 (Norma de dotare si  inzestrare a „Serviciului Voluntar pentru Situatii 
de Urgenta”) , care face parte integranta din prezenta hotarare. 
ART.4.Prezenta hotarare se va comunica primarului comunei Gângiova, Institutiei Prefectului – 
Judetul Dolj, SVSU comuna Gângiova si va fi afisata pe site-ul primariei. 
 
    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                  Contrasemneaza pentru legalitate, 
       VOICU MIHAI ZAHARIA                                           SECRETAR  GENERAL 

                                                                             SADOVEANU IOANA 
 
 
Adoptata in sedinta din data de 31.01.2023 
Cu un numar de 10 voturi pentru, 1 voturi impotriva, 0 abtineri din numarul total de 11  consilieri prezenti 


