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H O T A R A R E A  NR.37 

Din  30 Aprilie 2020 

 
 

              Privind:Reactualizarea Organigramei si a Regulamentului de organizare și funcționare 

al    SVSU Romanu 

 
 Avănd în vedere informarea d-lui Strîmbeanu Gabriel Romeo,șef SVSU Romanu; 
 Avănd în vedere avizele comisiilor de specialitate; 
 In baza OG nr.88/2001 privind înfiinșarea,organizarea și funcșionarea serviciilor comunitare 
pentru Situașii de Urgenta,republicată prin legea nr.363/2002 modificata prin OUG 
nr.25/2004,modificată; 
 In baza Legii nr.307/2006,modificată,  privind apărarea împotriva incendiilor și a HG 
nr.642/2005 privind aprobarea criteriilor de clasificare a UAT –urilor si operatori econiomici privind 
protectia civilă; 
 In conformitate cu art.129,alin.1și 2 lit.b si c,alin.4 lit.e,alin.7 lit.h  din OUG nr.57/2019; 
 In temeiul art.139 alin.1 si art.196,lit.a din OUG nr.57/05.07.2019 privind Codul Administrativ; 
 
 
 
                                                                  HOTARASTE: 
 
 
             Art.1.Se reactualizează Organigrama și Regulamentul local de organizare și funcșionare a 
Serviciului Voluntar pentru Situași de Urgenta al comunei Romanu,judetul Braila,conform anexei nr.1 
care face parte integranta din prezenta hotarare. 
 Art.2. D-na primar,Presedintele Comitetului Local pentru Situatii de Urgenșă va aduce la 
indeplinire prezenta hotarare. 
 Art.3. D-ul secretar de comuna va face publica prezenta hotarare Institușiei Prefectului, ISU 
Braila și tuturor persoanelor interesate. 
 
 
 
 
 
 
 
                      Președinte de ședinșă,                                                   CONTRASEMNEAZĂ, 
                           Găzdoiu Petre                                                          Secretar general comună, 
                                                                                                              Zainea Cristian George  
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PROIECT  DE  HOTARARE 

Din 27 Aprilie 2020 
 

              Privind:Reactualizarea Organigramei si a Regulamentului de organizare și funcționare 

al    SVSU Romanu 

 
 Avănd în vedere informarea d-lui Strîmbeanu Gabriel Romeo,șef SVSU Romanu; 
 Avănd în vedere avizele comisiilor de specialitate; 
 In baza OG nr.88/2001 privind înfiinșarea,organizarea și funcșionarea serviciilor comunitare 
pentru Situașii de Urgenta,republicată prin legea nr.363/2002 modificata prin OUG 
nr.25/2004,modificată; 
 In baza Legii nr.307/2006,modificată,  privind apărarea împotriva incendiilor și a HG 
nr.642/2005 privind aprobarea criteriilor de clasificare a UAT –urilor si operatori econiomici privind 
protectia civilă; 
 In conformitate cu art.129,alin.1și 2 lit.b si c,alin.4 lit.e,alin.7 lit.h  din OUG nr.57/2019; 
 In temeiul art.139 alin.1 si art.196,lit.a din OUG nr.57/05.07.2019 privind Codul Administrativ; 
 
 
 
                                                                  HOTARASTE: 
 
 
             Art.1.Se reactualizează Organigrama și Regulamentul local de organizare și funcșionare a 
Serviciului Voluntar pentru Situași de Urgenta al comunei Romanu,judetul Braila,conform anexei nr.1 
care face parte integranta din prezenta hotarare. 
 Art.2. D-na primar,Presedintele Comitetului Local pentru Situatii de Urgenșă va aduce la 
indeplinire prezenta hotarare. 
 Art.3. D-ul secretar de comuna va face publica prezenta hotarare Institușiei Prefectului, ISU 
Braila și tuturor persoanelor interesate. 
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