
 

 

 

 

 
                    HOTĂRÂREA NR.48 

        DIN  31.05.2022 
PRIVIND REORGANIZAREA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE 

URGENȚĂ AL COMUNEI ȘIMAND 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ŞIMAND, întrunit în şedinţă extraordinară, la data de 
31.05.2022 
 Având în vedere: 

- Inițiativa Primarului comunei Şimand, d-nul Dema Florin-Liviu, manifestată prin 
referatul de aprobare nr.2716/25.05.2022 

- raportul de specialitate întocmit de către d-nul Dudaș Florin, șeF SVSU; 
- adresa nr.607840/13.07.2021 transmisă de Inspectoratul pentru Situații de Urgență 

„Vasile Goldiș” Arad; 

- prevederile art.10 lit.b) și art.25 lit a) din Legea nr. 481 din 8 noiembrie 2004, 

privind protecţia civilă, republicată; 

- prevederile art.13 lit.b) și d) și art.32 din Legea nr.307/2006, privind apărarea 

împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.6 lit.c) din O.M.A.I nr.163/2017, pentru aprobarea normelor generale 

de apărare împotriva incendiilor; 

- prevederile art.1 alin.(2) din Anexa la O.M.A.I nr. 75 din 27 iunie 2019 pentru 

aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea 

serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă 

- Prevederile art. 129 alin.(7) lit.(h) din O.U.G. nr.57/2019, privind codul administrativ, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

- avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local  Șimand; 
- votul ,,pentru” a  12 consilieri din cei 13  în funcţie fiind prezenţi 12 consilieri, 
În temeiul art. 139 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019, privind codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
     

           HOTĂRĂŞTE: 
 
ART.1. - Se aprobă reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei 
Șimand de tip V2,  aflat în subordinea Consiliului local al comunei Șimand, având sector de 
competență teritoriul administrativ al UAT comuna Șimand. 
ART.2. - (1) Sectorul de competență al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al 
comunei Șimand are o suprafață de 10068 ha, un număr de 1709 gospodării și 4395  
locuitori.  
(2)Tipurile de riscuri identificate în profil teritorial al localității sunt următoarele: 

− fenomene meteorologice periculoase, furtuni, intensificări ale vântului, ploi 
torențiale; 

− riscuri de incendiu ( la  agenți economici, gospodării, vegetație, pădure ); 

− risc de inundații; 

− accidente rutiere care se pot produce pe DN 79, în sectorul de competență; 
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− avarii la instalațiile de furnizare a energiei electrice, rețea distribuție gaz și rețea 
distribuție apă,  de pe raza comunei Șimand; 

− muniție neexplodată; 

− epidemii; 

− epizootii. 

(3) Distanța față de cea mai apropiată subunitate profesionistă de pompieri: - 13 km, față 
de garda de intervenție nr. 2 Chișineu-Criș. 
ART.3. - Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență se încadrează cu un număr de 17 
persoane, din care 2 angajați pe funcțiile specifice serviciului voluntar și 15 voluntari, după 
următoarea structură organizatorică: 
1. Compartimentul pentru prevenire: 
a) un specialist la toate instituțiile publice și operatorii economici din subordinea Consiliului 
local; 

b) un specialist la fiecare 500 de gospodării și/sau clădiri de locuit colective; 

2.Una formație de intervenție condusă de un șef de intervenție, care are în 
compunere: 

a) Echipe specializate încadrate cu minimum 3 persoane, care include și șeful echipei 
specializate, astfel: 

 - 1 grupă de intervenție care încadrează autospeciala; 

- 1 echipă specializată pentru avertizare-alarmare-căutare-deblocare-salvare-evacuare. 
ART.4.  - Se aprobă Organigrama Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al 
comunei Șimand, conform Anexei nr.1 la prezenta hotărâre. 
ART.5. - Se aprobă Regulamentul de Organizare și funcționare a Serviciului Voluntar 
pentru Situații de Urgență al comunei Șimand, conform anexei nr.2, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
ART.6. - Orice hotărâre contrară prezentei se abrogă. 
ART.7.  - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul comunei Șimand,  
prin domnul Dudaș Florin şi se comunică cu:                            

- Instituţia Prefectului judeţului Arad, Serviciul juridic şi contencios administrativ; 
- SVSU Șimand. 

 
 

Preşedinte de şedinţă,                  Avizat de legalitate, 
                  Barna Lionel                                        Secretar general,  
              Brîndaş Lavinia 
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