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H O T Ă R Â R E A nr.27
Din 27.02.2023

Privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenta din Comuna
Petreu.

Consiliul Local al comunei Petreu, întrunit în şedinţa ordinară din data de

27.februarie.2023,

• Având în vedere referatul şi proiectul de hotărâre din partea primarului, referitor la
reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă din Comuna Petreu.
Luând în considerare prevederile Legii nr. 374 din 21 decembrie 2022 privind schimbarea
denumirii şi a satului de reşedinţă ale comunei Abrămuţ, judeţul Bihor, precum şi pentru
modificarea şi completarea anexei la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a
teritoriului României, potrivit căreia denumirea comunei Abrămuţ, judeţul Bihor, se
schimbă în comuna Petreu, iar reşedinţa comunei Petreu, judeţul Bihor, se stabileşte în
satul Petreu;,

• Văzând Criteriile de performanţă privind constituire, încadrarea şi dotarea Serviciilor
Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă emis de Ministerul Administraţiei si Internelor prin
Ordinul nr. 75/27.06.2019.

• In baza art. 13 lit. d, art.31 alin.3, a art.32 precum şi a art.33 din Legea nr. 307/2006 privind
apărarea împotriva incendiilor

• In baza art. 10 lit. b din Legea nr. 481/2004 privind Protecţia Civila modificată şi completată
cu art.129 din OUG nr.57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ
În temeiul prevederilor art. 129, alin (1), (2), lit. d), și alin. (7), lit h), art. 139 alin (3), lit. a)

și 196, alin. (1) , lit a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările
ulterioare;

HOTĂRÂȘTE:

Art.1. Se reorganizează Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Categoria V1 din
Comuna Petreu cu organigrama şi numărul de personal cuprins în Anexa nr.1 și Regulamentul de
Organizare și funcționare a SVSU cuprins în Anexa nr.2, care fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.

Art.2. În conformitate cu prvederile art.3 (alin. 3) din OMAI 75/2019, la împlinirea
termenului de 6 luni de la data intrării a ordinului menționat anterior, avizul de înființare și avizul
pentru sectorul de competență emis până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, își
încetează valabilitatea.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul Comunei
Petreu.

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică: Primarului Comunei Petreu; Comitetului Județean
pentru Situații de Urgență; Instituției Prefectului Județului Bihor, Site: www.comunapetreu.ro

Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi ”pentru”, -- voturi ”împotrivă”, -- ”abțineri”, fiind
prezenți 13 consilieri locali din cei 13 care constituie Consiliul Local al comunei Petreu.

Contrasemnează pentru legalitate

În temeiul art. 243 alin. 1 lit. a din
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ
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