ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
COMUNA TREZNEA
CONSILIUL LOCAL

HOTARĂREA Nr.9
din 27 martie 2020
privind desemnarea d-ului CHERECHEȘ BOGDAN-ALEXANDRU consilier asistent în
aparatul de specialitate al primarului comunei Treznea , Sef SVSU comuna TREZNEA.
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TREZNEA
întrunit în ședință ordinară
Având în vedere :
- Referatul de aprobare prezentat de d-ul Oros Cristian primarul comunei și
Refaratul de specialitate întocmit de d-ul Blândaș-Igreț Ioan secretarul general al UAT
Treznea, înregistrat sub nr.4017/2010;
-Avizul comisiilor de specialitate care este favorabil ;
In conformitate cu prevederile
- prevederile art.13 din Legea nr.307/2006 pentru apărarea
impotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare
- prevederile art.5 și art. 12, alin. (1) și (2) din Ordinul MAI nr.718/2005
pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind structura organizatorică și dotarea
seerviciilor voluntare pentru situații de urgență
- Ordinul MAI nr.106/2007 pentru aprobarea Criteriilor de stabilitre a
consiliilor locale și operatorilor economici care au obligația de a angaja cel puțin un cadru
tehnic cu atribuții în domeniul apărării impotriva incendiilor ;
- prevederile art.129, alin.(2) lit.d coroborat cu alin.(7) lit.h și lit.s din OUG
nr.57/2019 privind Codul Administrativ ;
In temeiul art.196, alin.(1) lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul
Administrativ ,
HOTĂRĂȘTE :
Art.1 Pe data prezentei se desemnează d-ul Cherecheș Bogdan Alexandru
consilier asistent în aparatul de specialitate al primarului comunei Treznea , Sef SVSU
comuna TREZNEA.
Art.2 Fișa postului va fi completată cu atribuțiile cuprinse în anexa I , care frace parte
integrantă din prezenta dispoziție.
Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează d-ul
OROS CRISTIAN primarul comunei Treznea.
Art.4 Prezenta hotărâre se comunică la :
- Instituția Prefectului județului Sălaj;
- Primarul comunei TREZNEA
- d-ul CHERECHEȘ BOGDAN-ALEXANDRU;
- www.primariatreznea.ro
- Dosar de ședință;
- dosar hotărâri;
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
BERAR DINU - MIREL
Consilieri prezenţi : 8
Consilieri absenti -1
Voturi pentru :8
Voturi împotrivă –

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL UAT
BLÂNDAȘ-IGREȚ IOAN

Anexa 1. la HCL Nr.9/27.03.2020
Atributiile Sef S.V.S.U.

• Conduce intervenţia SVSU Ia incendii, calamităţi naturale şi catastrofe, epidemii•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

pandemii;
Atenţionează cetăţenii asupra unor măsuri preventive specifice în sezoanele de
primăvară şi toamnă, în perioadele caniculare şi cu secetă prelungită sau când
se înregistrează vânturi puternice;
Răspunde de informarea cetăţenilor unităţii administrativ-teritoriale prin mijloacele
puse la dispoziţie de către primar;
Supraveghează unele activităţi cu public numeros de natură religioasă, culturalsportivă sau distractivă, sărbători tradiţionale , alte activități ;
• Întocmeşte documentele de organizare şi desfăşurare a activităţii de
prevenire a situaţiilor de urgenţă Ia niveluI UAT COMUNA TREZNEA
şi le supune spre aprobare consiliului local și primarului;
Răspunde în faţa primarului şi a consiliului local de activitatea desfăşurată de
SVSU;
Propune primarului şi consiliului local măsuri de îmbunătăţire a activităţii de
prevenire a situaţiilor de urgenţă Ia nivelul unităţii administrativ-teritoriale şi a
activităţii SVSU.;
Elaborează tematica de instruire a membrilor SVSU. şi efectuează instruirea în
domeniul situaţiilor de urgenţă a angajaţilor din aparatul administrativ al primăriei;
Acordă asistenţă tehnică de specialitate conducătorilor de unităţi subordonate
primăriei (unităţi de învăţământ, unităţi sanitare, cămine culturale) şi verifică
îndeplinirea măsurilor stabilite ;
Urmăreşte procurarea mijloacelor şi materialelor necesare intervenţiei în caz de
dezastre;
Participă Ia acţiunile de prevenire şi stingere a incendiilor (controale, cursuri,
instructaje, analize, consfătuiri, concursuri) organizate de I.S.U. “POROLISSUM”
al jud.SĂLAJ;
În îndeplinirea sarcinilor de serviciu solicită asistenţă şi consultanţă tehnică de
specialitate I.S.U. “POROLISSUM” al jud.SĂLAJ ;
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