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PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 49/2021 

privind aprobarea modificării și completării hotărârii Consiliului local Haţeg nr.  
132/2005 privind infiintarea Serviciului Public pentru Situatii de Urgenta al orasului 

Hateg 
 

Primarul oraşului Haţeg, judeţul Hunedoara, în temeiul art. 136 alin. (1)-(2) din 
Oordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrative, cu 
modificările şi completările ulterioare;    

Examinând referatul de aprobare nr. 5802 din 18.03.2021, prin care se propune aprobarea 
modificării și completării hotărârii Consiliului local Haţeg nr.  132/2005 privind infiintarea 
Serviciului Public pentru Situatii de Urgenta al orasului Hateg, în urma modificrilor 
legislative, în scopul reorganizării serviciului de tip C2 ca serviciu de tip V2, motivat de 
necesitatea respectării prevederilor legale in materie de situaţii de urgenţă şi a funcţionării 
acestuia în condiţiile legii.  

Având in vedere: 
a)Hotararea Consiliului local Hateg nr. 132/2005 privind infiintarea Serviciului Public pentru 
Situatii de Urgenta al orasului Hateg; 
b) adresa Inspectoratului pentru Situatii de Urgenţă ,,Iancu de Hunedoara” al Judetului 
Hunedoara nr. 3.224570 din 01.02.2021, înregistrată la Primăria Oraşului Haţeg sub nr. 2096 
din 02.02.2021; 
c)adresa Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara nr. 2704 din 25.03.2021, înregistrată la 
Primăria Oraşului Haţeg sub nr. 7416 din 06.04.2021, prin care ni se comunică numărul 
maxim de 106 posturi pentru anul 2021, ce pot fi încadrate la nivelul autorităţilor 
administraţiei publice locale Haţeg, determinat potrivit anexei care face parte integrantă din 
O.U.G. nr. 63/2010; 

În conformitate cu prevederile art. 10 lit. b), art. 15 alin. (1)-(2), art. 25 lit. a), art. 27 
lit. f) din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, ale art. 2, art. 13 lit. d), art. 14 lit.b), art. 32 alin. (2) şi alin. (4), art. 33 
alin. (3)-(5) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, ale anexei la 
Ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr. 75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de 
performanţă privind constituirea, încadrarea  şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor 
private pentru situaţii de urgenţă; ale Legii 153/2017 privind  salarizarea unitară a 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 
53/2003 – Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. III din 
O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările si 
completările ulterioare, ale art. 7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare ;          

În temeiul prevederilor art.129 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. e), alin. (7) lit. h), 
art. 139 alin. (1), alin. (3) coroborat cu art. 5 lit. cc), art. 140 alin. (1), art.196 alin. (1) lit. a), 
art. 197 alin. (1)-(2), alin. (4)-(5), art. 198 alin. (1)-(2), din O.U.G. nr. 57/2019 privind codul 
administrativ, 

HOTĂRĂŞTE : 
Art. I Se aprobă modificarea art. 1 din hotărârea Consiliului local Haţeg nr.  132/2005 

privind infiintarea Serviciului Public pentru Situatii de Urgenta al orasului Hateg, care va 
avea următorul conţinut: 

,,Art. 1 (1) Se aprobă înfiinţarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenţă al  
Oraşului  Hateg, ca serviciu de tip V 2, în subordinea Consiliului local al oraşului Haţeg, 
judeţul Hunedoara”. 



Art. II Se aprobă modificarea şi completarea  art. 2 din hotărârea Consiliului local 
Haţeg nr.  132/2005 privind infiintarea Serviciului Public pentru Situatii de Urgenta al 
orasului Hateg, care va avea următorul conţinut: 

„Art. 2 (1) Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență se încadrează cu un număr de 
20 persoane, din care 9 angajați pe funcțiile specifice serviciului voluntar și 11 voluntari, după 
următoarea structură organizatorică: 

a) Compartimentul pentru prevenire: 
a) un specialist pentru toate instituțiile publice și operatorii economici din subordinea 
Consiliului local; 
b) 2 specialisti pentru gospodării și/sau clădiri de locuit colective, în mediul rural, calculaţi 1 
la la fiecare 500 de gospodării; 
c) 3 specialisti în mediul urban, calculaţi unul la fiecare 1.000 de gospodării și/sau clădiri de 
locuit colective. 

b) Formația de intervenție, care încadrează autospeciala de stingere cu apă și spumă, 
condusă de un șef formație de intervenție, care are în compunere 3 grupe de intervenţie, 
încadrate fiecare cu 4 persoane/tură, care include șeful grupei, conducător autospecială şi doi 
servanţi pompieri. 
 (2) Personalul care încadrează grupele de intervenţie, prevăzut la alin. (1) lit. b) din 
prezenta hotărâre deserveşte şi îndeplineşte şi atribuţiile echipelor specializate, în condiţiile 
legii şi a regulamentului de organizare al serviciului”. 

Art. III Se aprobă modificarea art. 5 din hotărârea Consiliului local Haţeg nr.  
132/2005 privind infiintarea Serviciului Public pentru Situatii de Urgenta al orasului Hateg, 
care va avea următorul conţinut: 

,,Art. 5 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciului Voluntar 
pentru Situatii de Urgenta al orasului Hateg, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre”. 

Art. IV Se aprobă modificarea art. 6 din hotărârea Consiliului local Haţeg nr.  
132/2005 privind infiintarea Serviciului Public pentru Situatii de Urgenta al orasului Hateg, 
care va avea următorul conţinut: 

,,Art. 6 Se aprobă Organigrama și numărul de personal ale serviciului voluntar pentru 
situații de urgență al oraşului Haţeg, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre”. 

Art. V Se aprobă modificarea art. 7 din hotărârea Consiliului local Haţeg nr.  
132/2005 privind infiintarea Serviciului Public pentru Situatii de Urgenta al orasului Hateg, 
care va avea următorul conţinut: 

,,Art. 7 „Componenţa nominala a membrilor Serviciului Voluntar pentru Situaţii de 
Urgenţă al oraşului Haţeg, judeţul Hunedoara, stabilirea normei proprii de dotare a Serviciului 
Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă și actualizarea fișei postului pentru personalul angajat pe 
funcțiile specifice serviciului voluntar, se va face prin Dispoziţie a primarului oraşului Haţeg, 
judeţul Hunedoara”. 

Art. VI Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în condiţiile legii, se abrogă 
art. 4 şi art. 8 din Hotărârea Consiliului Local  Hateg  nr. 132/2005 precum şi hotărârea nr. 
65/2017. 

Art. VII Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcineaza şeful 
Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al  oraşului  Haţeg şi compartimentul resurse 
umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului Orasului Hateg. 

Art. VIII  Anexele 1-2 fac parte integranta din prezenta hotarare. 
Art. IX Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Hunedoara, Sectia 

Contencios Administrativ şi Fiscal, în condiţiile legii nr.554/2004 privind contenciosul 
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Art. X Prezenta hotărâre se afişează pe site-ul propriu al instituţiei şi se comunică: 
Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara, Primarului orasului Hateg; Inspectoratului pentru 
Situatii de Urgenţă ,,Iancu de Hunedoara” al Judetului Hunedoara;  Serviciului juridic, 
Direcţiei economice, Compartimentului resurse umane, Compartimentelui administratie 
publica locala, Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al  oraşului  Haţeg şi prin 
intermediul acestuia tuturor persoanelor fizice si juridice interesate. 
 
Haţeg, 18 martie 2021 

INITIATOR, 
PRIMAR, 

Adrian Emilian PUŞCAŞ          


