
 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL SUCEAVA 

CONSILIUL LOCAL  AL COMUNEI FRUMOSU 

 

 

HOTĂRÂRE  

privind înființarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență de tip V1  

al Comunei Frumosu, județul Suceava 

 

 

 

        Consiliul Local al Comunei Frumosu, județul Suceava,  

        Având în vedere referatul de aprobare nr.5514 din 17.06.2022 prezentat de primarul 

comunei Frumosu, din care rezultă necesitatea înființării Serviciului Voluntar pentru Situații 

de Urgență de tip V1, al comunei Frumosu județul Suceava, organigrama și regulamentul de 

organizare și funcționare a comunei Frumosu, județul Suceava, în conformitate cu 

modificările legislative în vigoare, precum și  raportul nr.5515 din 17.06.2022 întocmit de 

compartimentul de specialitate ; 

      În baza prevederilor  O.M.A.I. nr.75/2019 pentru aprobarea criteriilor de performanță 

privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare pentru situații de urgență; 

      Luând în considerare prevederile Ordonanței Guvernului României nr. 88 / 2001, 

privind înființarea,organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de 

urgență, modificată și completată, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului României 

nr.21/2004 (actualizată) privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență , 

ale Legii nr.481/2004 republicată, privind protecția civilă, ale Legii nr.307/2006 (actualizată) 

privind apărarea împotriva incendiilor. 

Ținând cont de avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local 

Frumosu. 

       În temeiul dispozițiilor art.129, alin. (1), alin. (2) lit (d),  alin. (3) lit. (e)  și alin (7), lit. 

(h)  din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ: 

HOTĂRĂȘTE: 

      Art.1.  Se înființează Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență, de tipul V1, în 

subordinea Consiliului Local al comunei Frumosu, Județul Suceava. 

     Art.2. Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență s-a constituit pe baza 

următoarelor criterii: 

- Numărul total de 2014 gospodării din comuna Frumosu, după cum urmează: 

Sat Frumosu- 1421 gospodării  

Sat Deia – 401 gospodării 

Sat Dragoșa – 192 gospodării 

- Suprafața sectorului de competență : 9.962 ha 

- Numărul de locuitori : 3.669 

- Tipurile de risc identificate în sectorul de competență : meteorologice, alunecări de 

teren, incendii de pădure 

    Art.3. Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Frumosu, de tipul V1, se 

încadrează cu un număr de 30 persoane, din care 10  angajați și 20 de voluntari, după 

următoarea structură organizatorică:  

 



- Șef serviciu 

- Compartiment pentru prevenire 

- Formație de intervenție:- Grupa de intervenție  

                                      - Echipe specializate de intervenție  

Art. 4. Secretarul General al Comunei Frumosu, va comunica și înainta prezenta 

Hotarâre persoanelor si instituțiilor interesate. 

 

 

 

 

       Președintele de ședință,                                                     Contrasemnează: 
                               Niga Gheorghe                                                           Secretar general U.A.T. 
                                                                                                                      Rusu Aurel 

 

 

 

 

 

 

 

Frumosu la 24.07.2022 
Nr.70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin. (3) din din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ; 
Total consilieri locali în funcţie: 13 
Prezenți : 9  Voturi:-Pentru :9 -Împotriva : 0   -Abțineri : 0 

 


