
ROMÂNIA 
 JUDEȚUL BUZĂU  

COMUNA GREBĂNU 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

privind înfiinţarea„SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA “ 
TIP  V1 pentru intervenţia în situaţii de urgenţă. 

 
Consiliul local al comunei Grebănu,întrunit în ședință ordinară la data de 31 ianuarie 2020 
Având în vedere: 

- Referatul de aprobare al primarului comunei Grebănu,înregistrat la nr.148/20 ianuarie 2020 
- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Grebănu 

înregistrat la nr.149/20 ianuarie 2020 
- Raportul comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local al comunei Grebănu 
- art. 17 alin. (1)şi (2)şi ale art. 33 alin. (1), (2)şi (4)-(6) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor, republicată, ale art. 15 alin. (1)-(3) din Legea nr. 481/2004privind protecţia civilă, republicată, 
cu modificările ulterioare, ale art. 1 alin. (2)şi (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată 
cu modificări şi completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 
11 lit. e)şi art. 28 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Inspectoratului General pentru Situaţii 
de Urgenţă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.490/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare,în temeiul art. 33 alin. (3)şi (7) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, 
republicată, al art. 15 alin. (4) din Legea nr. 481/2004  privind protecţia civilă, republicată, cu 
modificările ulterioare, şi al art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007privind 
organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 
15/2008, cu modificările şi completările ulterioare și prevederile OMAI nr. 75/2019 pentru aprobarea 
Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și private pentru 
situații de urgență,         

În temeiul art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1),lit.a din Ordonanța de urgență nr.27/2019 privind codul 
administrativ, 

HOTĂRĂȘTE: 
Art.1- Se aprobă înfiinţarea „Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă Grebănu TIP V1 “                        

pentru intervenţia în situaţii de urgenţă. 
Art.2-Se aprobă structura și numărul de personal al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din 

comuna Grebănu conform anexei nr.1 parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.3-Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Serviciului Voluntar pentru Situații de 

Urgență din comuna Grebănu conform anexei nr.2 parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.4-Prezenta hotărâre se comunica Primarului comunei Grebănu,județul Buzău, Instituția Prefectului 

Județul Buzău si se aduce la cunoștința publica, prin grija Secretarului comunei Grebănu 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

Robe Ion 
  
  

                                                                                                                      Contrasemnează: 
                                                                                                                     Secretar general, 
                                                                                                                           Crîngaşu Niţă 

GREBĂNU . 31 ianuarie 2019 
Nr.2. 
 
Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi pentru,0 voturi împotrivă şi 0 abţineri din numărul total de  11 consilieri 
prezenți  şi 11 consilieri în funcţie. 
 

 


