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HOTĂRÂRE  

privind aprobarea   
Regulamentului de organizare și funcționare, Organigrama și  

Tabelul cu materialele și tehnica de intervenție  
 
       Consiliul Local al Comunei Frumosu, județul Suceava,  
        Având în vedere raportul compartimentului de specialitate nr.5610 din 22.06.2022 
precum și referatul de aprobare nr.5517 din 22.06.2022prezentat de primarul comunei 
Frumosu, din care rezultă necesitatea aprobării Regulamentul de organizare și funcționare a 
Organigramei și a Tabelului cu materialele și tehnica de intervenție a S..V.S.U. Frumosu, în 
conformitate cu modificările legislative in vigoare. 
      În baza prevederilor  O.M.A.I. nr.75/2019 pentru aprobarea criteriilor de performană 
privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare pentru situații de urgență; 
      Luând in considerare prevederile Ordonanței Guvernului României nr. 88 / 2001 privind 
înființarea,organizarea si funcționarea serviciilor publice comunitare pntru 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. 
      Având in vedere dispozițiile art. 129, alin (7), lit. (h) din Ordonanța de Urgență nr. 
57/2019 privind Codul administrativ; 
      Ținând cont de avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local Frumosu. 
       În temeiul dispozițiilor art.129 , alin. (1), alin. (2) lit (d) și alin. (3) lit. (e) din Ordonanța 
de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ: 

HOTĂRĂȘTE: 

Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare si funcționare a Serviciului Voluntar pentru 
Situații de Urgență Frumosu, prevăzut în anexa nr.1 la prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă Organigrama, componența Serviciului Voluntar pentru Situații de 
Urgență Frumosu, precum si tabelul nominal cu membrii S.V.S.U. și numerele de telefon  
prevăzute în anexa nr.2 la prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă Tabelul cu materiale și tehnica de intervenție, precum și modul cum se 
acoperă deficitul din disponibilități, prevăzut în anexa nr.3 la prezenta hotărâre. 

Art.4. Secretarul General al Comunei Frumosu, va comunica și înainta prezenta hotărâre 
persoanelor și instituțiilor interesate. 

 
     Președintele de ședință,                                                           Contrasemnează: 
                               Niga Gheorghe                                                           Secretarul general U.A.T. 
                                                                                                                                    Rusu Aurel 
 
 
Frumosu la 24.07.2022 
Nr.71 

 
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 

 


