
ROMÂNIA 

JUDEŢUL IAŞI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDUCĂNENI 

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 13 

privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 48/31.10.2012 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni 

pentru aprobarea unor reglementări privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de 

Urgenţă al Comunei Răducăneni 

 

 Consiliul local al comunei Răducăneni, judeţul Iaşi întrunit la lucrările şedinţei ordinare din data de 29 

aprilie 2014; 

 Având în vedere: 

- Referatul, înregistrat sub numărul 2196/RG/2014 al Şefului Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă 

Răducăneni, doamna Ilie Nicoleta – Bogdana, prin care se propune modificarea și completarea Hotărârii nr. 

48/31.10.2012 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni pentru aprobarea unor reglementări privind organizarea 

şi funcţionarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Răducăneni, urmare a modificării 

componenței serviciului; 

- Proiectul de hotărâre, înregistrat sub nr. 2196/RG/2014 al primarului comunei; 

- Avizul favorabil, înregistrat sub nr. 2453/RG/2014 al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local şi 

Raportul compartimentului din cadrul aparatului propriu, înregistrat sub nr. 2381/RG/2014; 

          În conformitate cu prevederile: 

- Ordinului nr. 718/2005 al Ministrului Administraţiei şi Internelor pentru aprobarea Criteriilor de performanţă şi 

privind structura organizatorică şi dotarea Serviciilor Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă; 

- art. 13, lit. „b” şi lit. „f” din Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- art. 36, alin. (2), lit. „d” şi alin. (6), lit. „a”, pct. 8 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art. 1 – Hotărârea nr. 48/31.10.2012 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni pentru aprobarea unor 

reglementări privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei 

Răducăneni, se modifică și se completează după cum urmează:  

1. Art. 2, lit. a) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Șef Serviciu Voluntar pentru Situații de Urgență: Ilie Nicoleta – Bogdana”. 

2. Art. 2, lit. b) se modifică și se completează și va avea următorul cuprins: 

„Compartimentul pentru specialiști: 

- Secretar comună Bumbaru Cătălin; 

- Cadru tehnic P.S.I. Botezatu Costică; 

- Inspector Augustin Adrian; 

- Inspector Martinaș Serafin.” 

3. Primele trei aliniate ale Art. 2, lit. c) se modifică și vor avea următorul cuprins: 

„ Formații de intervenție și prim ajutor 

Grupul de intervenție la autospeciala Magirus – Deutz 

Șef grupă de intervenție – Botezatu Costică (…)”     

            Art. 2 – Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 48/31.10.2012 rămân neschimbate.  

 Art. 3 – Primarul va urmări ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.  

           Secretarul comunei va transmite copie de pe prezenta hotărâre Serviciului Voluntar pentru Situaţii de 

Urgenţă, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Iaşi precum şi Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi 

pentru controlul legalităţii.  

Dată astăzi 29 aprilie  2014.  

                                  PREŞEDINTE DE ŞEDNŢĂ,    

                               Consilier local, 

 

                               EMIL ENCUȚ                                                                              
                                                                                                                                                        Contrasemnează  

                                                                                                                                                      Secretarul comunei 

 

                                                                                                                                                         Bumbaru Cătălin 

 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de cei prezenţi, respectiv cu votul a 14 consilieri locali din totalul de 15 ai Consiliului Local al 

Comunei Răducăneni.      


