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EXPUNERE DE MOTIVE
la Proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea anexelor 1 și 2 ale

Hotărârii Consiliului local nr. 48 din 25.11.2005 privind înființarea Serviciului Voluntar
pentru Situații de Urgență în comuna Pîrteștii de Jos, județul Suceava, aprobarea

Regulamentului și a Organigramei

Având în vedere

-prevederile art. 6 și art. 7 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr.88/2001 privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor de urgenţă pentru situaţii de urgenţă,
cu modificările şi completările,
precum și prevederile
-Ordinului MAI nr. 96 din 12 iunie 2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă
privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private
pentru situaţii de urgenţă potrivit căruia
” (1) Autorităţile administraţiei publice locale,…………………. care au obligaţia

constituirii serviciilor voluntare …………………………………. pentru situaţii de
urgenţă,……………………………………………………………………… trebuie să
asigure aplicarea prezentului ordin.”
iar
”(2) Serviciile voluntare şi serviciile private pentru situaţii de urgenţă înfiinţate până

la data intrării în vigoare a prezentului ordin trebuie să îndeplinească criteriile de
performanţă aprobate prin prezentul ordin în termen de 12 luni de la data intrării în
vigoare a acestuia…………..”
deoarece
”(4) La împlinirea termenului prevăzut la alin. (2), avizele de înfiinţare şi avizele

pentru sector de competenţă, emise până la data intrării în vigoare a prezentului
ordin, îşi încetează valabilitatea.”

În conformitate cu atribuțiile ce ne revin potrivit
- Prevederilor art. 13 lit. d), art.31 alin.(3), art.32 şi a art.33 din Legea nr. 307/2006
privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare precum
și a
- Preverderilor art. 10 lit. b) din Legea nr. 481/2004 privind Protecţia Civila cu
modificările şi completările ulterioare supun spre adoptare Consiliului local proiectul
de hotârâre privind modificarea și completarea anexelor 1 și 2 ale Hotărârii Consiliului
local nr. 48 din 25.11.2005 privind înființarea Serviciului Voluntar pentru Situații de
Urgență în comuna Pîrteștii de Jos, județul Suceava, aprobarea Regulamentului și a
Organigramei, în vederea completării dosarului necesar reobținerii avizului de
înființare al SVSU.
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