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HOTARARE 
PRIVIND  MODIFICAREA HCL NR. 46 / 08.08.2011  PENTRU APROBAREA 

ORGANIGRAMEI, NUMARULUI DE PERSONAL SI A REGULAMENTULUI DE 
ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU 

SITUATII DE URGENTA AL COMUNEI ADAMCLISI, JUDETUL CONSTANTA 
 
 
 

           Consiliul Local al comunei Adamclisi, judetul Constanta intrunit in sedinta 
ordinara, legal constituita in data de 08.08.2011; 
 Avand in vedere: 

- Referatul doamnei Sibel Serif, secretara  comunei Adamclisi, judetul Constanta; 
- Expunerea de motive si proiectul de hotarare ale domnului Burcea Anton Tudorel, 

primarul comunei Adamclisi; 
- Cererea nr. 5456 / 16.12.2011 a domnului Sarghi Constantin, cererea nr. 5457 / 

16.12.2011 a domnului Neacsu Dorinel, cererea nr. 5458 / 16.12.2011 a domnului 
Nazaru Ion, cererea nr. 5455 / 16.12.2011 a domnului Firica Lucian prin care 
solicita intrarea in cadrul Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al 
comunei Adamclisi; 

- Prevederile art. 1, alin. (4) din OG nr. 88 / 2001 aprobata prin Legea nr. 363 / 
2002 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice 
comunitare pentru situatii de urgenta; 

- Legea nr. 195 / 2001 – legea voluntariatului cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

- Prevederile Legii nr. 307 / 2006 privind apararea impotriva incendiilor, , cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

- Prevederile Legii nr. 481 / 2004 privind protectia civila  
- Prevederile Ordinului nr. 195 / 2007 privind modificarea si completarea Ordinului 

Ministrului Adaministratiei si Internelor nr. 718 / 2005 pentru aprobarea 
Criteriilor de performanta privind structura organizatorica si dotarea serviciilor 
voluntare pentru situatii de urgenta; 

- Prevederile O.U.G. nr. 63 / 2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273 / 
2006 privind finantele publice locale si pentru stabilirea unor masuri financiare; 

- Avizul comisiei de specialitate nr. 3 pentru culte, juridical si de disciplina, 
apararea ordinii si linistiii publice, apararea drepturilor cetatenilor, administratie 
publica locala; 

- Avizul de legalitate al secretarului comunei Adamclisi; 
 
 
 



In temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. a) coroborat cu alin. (3), lit. b) , alin. (6), 
lit. a), pct. 8  precum si art. 45, art. 115, alin. (1), lit. b)  din Legea nr. 215 / 2001 privind 
administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 
 
 
 

HOTARASTE: 
 
 

 
ART. 1. Modificarea HCL nr. 46 /  08.08.2011 pentru aprobarea  Organigramei  si 

numarului de personal al Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei 
Adamclisi  prin suplimentarea numarului de membri al Serviciului Voluntar pentru 
Situatii de Urgenta al comunei Adamclisi conform Anexei  nr. 1 care face parte 
integranta din prezenta hotarare. 

ART. 2. In structura organizatorica a Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta 
al comunei Adamclisi functioneaza compartimente, grupe de interventie si echipe. 

ART. 3. Numarul total de posturi din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situatii de 
Urgenta al comunei Adamclisi este de 22  functii personal voluntar. 

ART. 4. Primarul comunei Adamclisi prin Serviciul Voluntar pentru Situatii de 
Urgenta  va  asigura aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei. 

ART. 5. Secretarul  comunei Adamclisi va comunica  prezenta hotarare  institutiilor si 
persoanelor interesate  pentru ducerea ei la indeplinire, Institutiei Prefectului Judetului 
Constanta  pentru control si verificarea legalitatii. 

Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 11  voturi pentru,  ______ 
impotriva, ________abtineri  din cei 11  consilieri prezenti din totalul de 11 consilieri in 
functie. 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

 
 

Subsemnatul Burcea Anton Tudorel, primarul comunei  Adamclisi, 
Judetul Constanta; 
 Avand in vedere: 

- Referatul  doamnei Sibel Serif, secretara comunei Adamclisi, 
judetul Constanta; 

- Prevederile art. 1, alin. (4) din OG nr. 88 / 2001 aprobata prin 
Legea nr. 363 n/ 2002 privind infiintarea, organizarea si 
functionarea serviciilor publice  comunitare pentru situatii de 
urgenta; 

- Prevedrile legii nr. 195 / 2001 – legea voluntariatului, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

- Prevederile legii nr. 307 / 2006 privind apararea impotriva 
incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Prevederile Legii nr. 481 / 2004 privind protectia civila; 
- Prevederile Ordinului nr. 195 / 2007 privind modificarea si 

completarea Ordinului Ministrului Administratiei si Internelor nr. 
718 / 2005 pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind 
structura organizatorica si dotarea serviciilor voluntare pentru 
situatii de urgenta ; 

- Sustin ca fiind importanta si necesara aprobarea de catre Consiliul 
Local ADAMCLISI a proiectului de hotarare privind  
MODIFICAREA HCL NR. 46 / 08.08.2011 PENTRU 
APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI DE 
PERSONAL SI A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI 
FUNCTIONARE AL SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU 
SITUATII DE URGENTA AL COMUNEI ADAMCLISI, 
JUDETUL CONSTANTA. 
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- In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit. a)  coroborat cu alin. 
(3), lit. b), alin. (6), lit. a), pct. 8  precum si  ale art. 45, art. 115, 
alin. (1), lit. b)  din Legea 215/2001 privind administratia publica 
locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

- Apreciez ca fiind oportuna adoptarea proiectului de hotarare avand 
ca obiectiv MODIFICAREA HCL NR. 46 / 08.08.2011 PENTRU 
APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI DE 
PERSONAL SI A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI 
FUNCTIONARE AL SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU 
SITUATII DE URGENTA AL COMUNEI ADAMCLISI, 
JUDETUL CONSTANTA. 

 
 
 
 

 
PRIMAR 

BURCEA ANTON TUDOREL 
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