ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA BAIA - CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea acordării unor sume de bani, cu titlu de sprijin financiar,
unor unități de cult religios de pe raza Comunei Baia, Județul Suceava
Consiliul Local al comunei Baia, judetul Suceava, având în vedere:
- expunere de motive a Primarului comunei Baia, judetul Suceava, inregistrata sub
nr.3678 din 25.04.2017;
- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei înregistrat sub nr.3679 din 25.04.2017;
- adresele cu nr.738 din 10.04.2017 respectiv 790 din 24.04.2017 emise de
Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuţilor;
- HCL nr.23 din 20.03.2017 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli
aferent anului 2017 în care s-a prevăzut sume pentru sustinerea cultelor;
- Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Baia, inregistrat sub nr.
3926 din 28.04.2017;
Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile:
- prevederile art.1, art.3 alin.(3) al O. G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de
sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din
România, republicata,
- prevederile art. 4 alin.2 lit. b, art.5 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr. 1470/2002
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei
Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile
de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicata cu
modificarile și completările ulterioare,
În temeiul art.36 alin. (6) lit. ”c”, art. 45, alin. 1 si art. 115 al. (1) lit. b din Legea nr.
215/2001a administraţiei publice locale republicată cu modificarile ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă acordarea unor sume de bani, cu titlu de sprijin financiar, unor unități de
cult religios de pe raza Comunei Baia, Județul Suceava, după cum urmează:
- 30.000 lei Parohiei BAIA IV - ”SF. M.MC.IOAN CEL NOU ”, din satul Baia în vederea
sprijinirii executarii lucrarilor de amenajări ale curții interioare la lăcașul de cult.
- 15.000 lei Parohiei BAIA III - ”SF. CUV. PARASCHEVA,” din satul Baia în vederea
continuării lucrarilor de finisaje interioare la lăcașul de cult.
Art.2. Sprijinul financiar prevăzut la alin.(1) va fi acordat din bugetul local pe anul 2017
de la Cap.67.02 ,,Cultură, recreere și religie”, Titlul-59 – Sustinerea cultelor, pe baza
documentelor prevazute la art.14 din Hotărârea Guvernului nr.1470/2002 privind
aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului

nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult
aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, și va fi utilizata conform
destinatiei.
Art. 3. Prezenta hotărâre va fi dusa la indeplinire de către primarul comunei prin
Compartimentul financiar contabil , patrimoniu, impozite și taxe locale;
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului Judeţul Suceava, Parohiei
BAIA IV ,,SF. M.MC.IOAN CEL NOU ”, Parohiei Baia III - SF. CUV. PARASCHEVA din satul
Baia, Primarului comunei Baia, Compartimentului Financiar Contabil, si se va aduce la
cunostinta publica prin afisare la sediul Primăriei.

Președinte de sedință,
Consilier local,
Gheorghe ANISIA
BAIA:28.04.2017
Nr.29

Contrasemnează:
Secretarul comunei
Rodica COCEAN
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea contului de execuție al bugetului local
de venituri și cheltuieli pentru trimestrul I al anului 2017
Consiliul Local al comunei Baia, județul Suceava, luând act de :
- expunerea de motive elaborată de către dr. Tomescu Maria, Primarul comunei Baia, în
calitatea sa de inițiator, înregistrată sub nr.3456 din 14.04.2017;
- raportul Compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Baia, inregistrat sub nr.3460 din 14.04.2017;
- raportul de avizare al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Baia,
inregistrat sub nr.3927 din 28.04.2017;
Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile:
- art. 49 alin. (12) din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile
si complet rile ulterioare;
- art. 36 alin.(2),lit.,,b”, alin.(4), lit.,,a”, din Legea administrației publice locale 215/2001,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
În baza prevederilor art.45, alin.(1), si art.115, alin. (1), lit. „b” din Legea administrației
publice locale 215/2001 republicata, cu modificarile si completările ulterioare,
HOTARĂŞTE:
Art.1. Se aprobă contul de execuție, a bugetului local de venituri și cheltuieli pentru
trimestrul I al anului 2017 conform anexei, care face parte integrantă din prezenta
hotarâre.
Art.2. Primarul comunei Baia prin Compartimentul financiar contabil va aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.3. Prezenta hotarâre se comunica, prin intermediul secretarului comunei, în
termenul prevazut de lege, primarului comunei Baia, prefectului județului Suceava si se
aduce la cunoștinţă publica prin afișare la sediul Primăriei.
Președinte de sedință,
Consilier local,
Gheorghe ANISIA
BAIA:28.04.2017
Nr.30

Contrasemnează:
Secretarul comunei
Rodica COCEAN
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea elaborării documentaţiilor necesare investiției de
,,Extindere rețea de alimentare cu energie electrică în comuna Baia”
Consiliul Local al comunei Baia, judeţul Suceava, luând act de :
- expunerea de motive prezentata de către d-na Tomescu Maria, Primar al comunei Baia,
judeţul Suceava, înregistrată cu nr.3457 din 14.04.2017;
- raportul comun al compartimentului urbanism şi amenajarea teritoriului şi
Compartimentului financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
înregistrat cu nr.3490 din 18.04.2017;
- raportul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială,
buget, finanţe, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura,
gospodărire comunală, protecţia mediului și al Comisiei pentru administraţia publica
locală, juridică și de disciplină, apărarea ordinii si liniştii publice, a drepturilor
cetăţenilor, înregistrat sub nr.3928 din 28.04.2017 ;
Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile:
- art.36, alin (2), lit.”b”, alin. (6), lit. „a”, pct. 11, din Legea administraţiei publice locale
215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare,
- art.44 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările ulterioare,
În temeiul prevederilor art.45 alin. 1 si art.115,alin. (1), lit. „b”din Legea administraţiei
publice locale 215/2001republicata, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTARĂŞTE:
Art.1. Se aprobă întocmirea documentațiilor necesare investiției de ,,Extindere rețea de
alimentare cu energie electrică în comuna Baia”.
Art.2. Se aprobă alocarea sumei de 65.000 lei de la Cap 70.02.06 ,,Iluminat public și
electrificari rurale” , Titl. 71.01.01 ,,Construcții” din bugetul local de venituri și cheltuieli,
al anului 2017.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în termenul
prevăzut de lege, primarului comunei Baia şi prefectului judeţului Suceava şi se aduce la
cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primăriei.
Președinte de sedință,
Consilier local,
Gheorghe ANISIA
BAIA:28.04.2017
Nr.31

Contrasemnează:
Secretarul comunei
Rodica COCEAN
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HOTĂRÂRE
privind achiziționarea de servicii de cadastru, din bugetul local al anului 2017
Consiliul Local al comunei Baia, județul Suceava, având în vedere:
- Expunere de motive a Primarului comunei Baia, județul Suceava, înregistrata sub nr.
3420 din 12.04.2017;
- Raportul comun al Compartimentelor financiar contabil și de urbanism și amenajare
teritoriu, înregistrat sub nr.3421 din 12.04.2017;
- Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Baia, înregistrat sub nr.
3929 din 28.04.2017;
- Hotărârea Consiliului Local Baia nr.23 din 20.03.2017 privind aprobarea bugetului
local de venituri și cheltuieli pentru anul 2017;
Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile:
- prevederile art.14 alin.(4) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile și completarile ulterioare;
- prevederile art.7 alin.(5) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice;
- prevederile art.123 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,
republicată, cu modificarile și completarile ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.45, alin. 1 si art. 115 al. (1) lit. b din Legea nr.215/2001 a
administraţiei publice locale republicată cu modificarile ulterioare.
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă achiziționarea serviciilor de cadastru, având ca obiect întocmirea
documentațiilor cadastrale a unor suprafete de teren ce urmează a fi incluse în domeniul
public sau privat al comunei Baia, cu respectarea legislației privind achizitiile publice.
Art.2. În realizarea activitatilor de la art.1 se aloca de la bugetul local al anului 2017
suma de 50.000 lei Cap. 87.02.50 ,,Alte acțiuni economice ” Tit. 20.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului Judeţul Suceava, Primarului
comunei, Compartimentului Financiar Contabil, Compartimentului urbanism și se va
aduce la cunostința publică prin afișare la sediul Primăriei.
Președinte de sedință,
Consilier local,
Gheorghe ANISIA
BAIA:28.04.2017
NR.32

Contrasemnează:
Secretarul comunei
Rodica COCEAN
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privind punerea la dispoziția SC EKYSAM SRL, fără plată, a unei suprafete de teren
din domeniul privat al comunei Baia, în vederea executarii lucrarilor aferente
obiectivului de investiții ,,Modernizare drumuri comunale de exploatație agricolă
finanțate în cadrul programului FEADR M125, comuna Baia, județul Suceava”
Consiliul Local al comunei Baia, judetul Suceava, având în vedere:
- expunere de motive a viceprimarului comunei Baia, județul Suceava, inregistrata sub
nr.3578 din 21.04.2017;
- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
comunei înregistrat sub nr. 3579 din 21.04.2017;
- adresa nr.333 din 21.04.2017 a SC EKY SAM SRL TG -FRUMOS completată cu
adresa nr.353 din 01.05.2017;
- Contract de lucrări al obiectivului de investitii ,,Modernizare drumuri comunale de
exploatatie agricola finantate în cadrul programului FEADR M125, comuna Baia, judetul
Suceava nr. 110/3254/22.03.2016;
- Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia, inregistrat sub nr.
3930 din 28.04.2017;
Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile:
- prevederile art.10, art. 36 alin.(2), lit c .și d.din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale republicată, cu modificarile ulterioare,
În temeiul 45 alin. 3 si art. 115 al. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale republicată cu modificarile ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. (1) Se aproba punerea la dispoziția S.C. EKY SAM SRL - TG -FRUMOS, fără plata, a
suprafetei de 2.500 mp teren din domeniul privat al comunei Baia, în vederea executarii
lucrarilor aferente obiectivului de investitii ,,Modernizare drumuri comunale de
exploatatie agricola finantate în cadrul programului FEADR M125, comuna Baia, judetul
Suceava,” conform planului de amplasament ce constituie anexa la prezenta hotărâre,
pentru perioada 15.05.2017- 31.12.2017;
Art. 2. Predarea-primirea amplasamentului se va realiza pe baza de proces – verbal.
Art. 3. Prezenta hotărâre va fi dusa la indeplinire de către viceprimarul comunei prin
Compartimentul urbanism și amenajarea teritoriului;
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului Judeţul Suceava, Primarului
comunei Baia, SC EKY SAM SRL TG -FRUMOS, Compartimentului urbanism și amenajare
teritoriu și se va aduce la cunostinta publică prin afisare la sediul Primăriei.
Președinte de sedință,
Consilier local,
Gheorghe ANISIA
BAIA:28.04.2017
NR.33

Contrasemnează:
Secretarul comunei
Rodica COCEAN
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea realizarii lucrarilor de „Reabilitare Casa Stoleru”
Consiliul Local al comunei Baia, judeţul Suceava, avand în vedere:
- expunerea de motive a primarului comunei Baia, din care reiese necesitatea si
oportunitatea investitiei, inregistrata sub nr.3617 din 21.04.2017 ;
- referatul comun al Compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Baia, înregistrat sub nr. 3618 din 21.04.2017;
- Hotărârea Consiliului local nr. 23 din 20.03.2017 privind aprobarea bugetului local de
venituri și cheltuieli aferent anului 2017;
- Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local , înregistrat sub nr. 3931
din 28.04.2017;
- Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile,
- art.20 alin.(1) lit. i,Secţiunea a 3-a prevederi referitoare la investiţii publice locale,art.
41 din egea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- art.36 alin.(2) lit.„b“,alin.(6) lit.„a ”pct. 2, din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
În temeiul prevederilor art.45 alin.(2) lit.„d”şi art.115alin.(1) lit.„b”din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si
completarile ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă realizarea lucrarilor de ,,Reabilitare Casa Stoleru” situata în sat Baia,
comuna Baia, judetul Suceava.
Art.2. Pentru realizarea lucrarilor prevazute la art. 1 se alocă din Bugetul lode venituri și
cheltuieli suma de 25.000 lei, Cap.67.02.03.30 Alte servicii culturale, Titl.71.03.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului Judeţul Suceava, Primarului
comunei, Compartimentului Financiar Contabil, Comapartimentului urbanism și se va
aduce la cunostință publică prin afișare la sediul Primăriei.
Președinte de sedință,
Consilier local,
Gheorghe ANISIA
BAIA:28.04.2017
NR.34

Contrasemnează:
Secretarul comunei
Rodica COCEAN
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HOTĂRÂRE
privind modificarea și completarea HCL nr.8 din 23.01.2017

Consiliul Local al comunei Baia, judeţul Suceava, având in vedere:
- expunerea de motive prezentată de doamna Tomescu Maria, Primarul comunei Baia
înregistrată cu nr.3422 din 12.04.2017 şi de raportul secretarului comunei, înregistrat
sub nr.3423 din 12.04.2017;
- raportul de avizare al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia,
înregistrat sub nr.3932 din 28.04.2017;
- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative, republicată, cu modificarile și completarile ulterioare;
În temeiul prevederilor art.45 alin.(1) și art.115, alin.(1), lit. „b” din Legea administrației
publice locale 215/2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Articol unic.
Art.1 din HCL nr.8 din 23.01.2017 privind modificarea HCL nr.51 din 31.08.2016 se
modifică și se completează cu un nou punct:
3.

Titlul HCL nr.51 din 31.08.2017 se modifică și va avea următorul conținut:
,,Hotărâre privind modernizarea parcului situat în centrul satului Baia”.

Președinte de sedință,
Consilier local,
Gheorghe ANISIA
BAIA:28.04.2017
NR.35

Contrasemnează:
Secretarul comunei
Rodica COCEAN
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea înființării Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al
Consiliului Local al comunei Baia, județul Suceava
Consiliul Local al Comunei Baia, județul Suceava, având în vedere:
• Expunerea de motive a primarului comunei Baia, d-na Tomescu Maria înregistrata sub
nr.2096 din 08.03.2017;
• Raportul de specialitate al Compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.2455 din
17.03.2017;
• Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia, înregistrat sub nr.3933
din 28.04.2017;
Analizand temeiurile juridice respectiv prevederile:
• Legii nr. 481/2004 privind protecția civilă, coroborate cu dispozițiile Legii 307/2006
privind aparărea incendiilor, cu modificarile și completarile ulterioare;
• H.G. nr. 1579/2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de
urgență voluntare, cu modificarile și completarile ulterioare;
• art.1 alin.(1) și alin.(2), art.3, art.6, art.9 alin.(1) lit.d), art. 14 din Anexa la Ordinul M. A. I.
nr. 96/2016, pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și
dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență;
În temeiul art.36 alin. (2), lit. a), alin. (3) lit. b), alin. (6) pct.8 si art.45 din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă înfiinţarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Baia,
judetul Suceava.
Art. 2. Se aprobă Organigrama Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Baia,
județul Suceava, conform Anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotărâre.
Art. 3. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciului Voluntar pentru
Situaţii de Urgenţă conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului Judeţul Suceava, Primarului
comunei, Compartimentului protecția mediului și situații de urgență și se va aduce la
cunostinta publica prin afișare la sediul Primăriei.
Președinte de sedință,
Consilier local,
Gheorghe ANISIA
BAIA:28.04.2017
NR.36

Contrasemnează:
Secretarul comunei
Rodica COCEAN
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COMUNA BAIA

Anexa nr. 1 la HCL nr. 36/28.04.2017

ORGANIGRAMA
Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei BAIA
compus din 18 membri (17 voluntari și 1 angajat)
Şef SVSU : ROȘCA VASILE (angajat)
I.

COMPARTIMENT PREVENIRE:

Şef compartiment prevenire: PĂSCĂRIŢA NECULAI
Specialiști:
1. ROŞCA VASILE ( pentru instituţiile publice şi operatorii economici din
subordinea Consiliului Local);
2. IFTIMOVICI GHEORGHE (pentru gospodăriile populației) - Baia;
3. MARIAN GHEORGHE
(pentru gospodăriile populației) - Baia;
4. BISERICĂ NECULAI
(pentru gospodăriile populației) - Baia;
5. PĂSCĂRIŢA NECULAI
(pentru gospodăriile populației) - Baia;
6. LUPOAIA COSTICĂ
(pentru gospodăriile populației) - Baia;
7. BUCATARIU GHEORGHE (pentru gospodăriile populației) - Baia;
8. HLIHOR ION
(pentru gospodăriile populației) - Baia;
9. MAXIM MIHAI
(pentru gospodăriile populației) - Baia;
10. RUSU NECULAI
(pentru gospodăriile populației) - Bogata;
11. IFTIMIE MIHAI
(pentru gospodăriile populației) - Bogata;
II.

FORMAȚIA DE INTERVENȚIE:

- Şef formaţie intervenţie : MARIAN GHEORGHE
Echipe specializate;
1. Echipă stingere incendii:
1. IFTIMOVICI GHEORGHE – șef echipă
2. MAXIM MIHAI
- servant pompier
3. MACOVEI NECULAI
- servant pompier
2. Echipă stingere incendii de pădure:
1. PĂSCĂRIŢA NECULAI – șef echipă
2. BUCATARU GHEORGHE – servant pompier
3. RUSU NECULAI
- servant pompier

3. Echipa căutare-deblocare-salvare-evacuare
1. HLIHOR ION
2. LUPOAIA COSTICĂ
3. IFTIMIE MIHAI

- șef de echipă
- servant pompier
- servant pompier

4. Echipa avertizare-alarmare
1. MUNTEANU VASILE
– şef de echipă
2. CHIRIAC CONSTANTIN – servant pompier
3. ROȘCA CONSTANTIN - servant pompier
Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţa al comunei Baia acţionează cu mijlocul
de stingere din dotare, în timpii şi zona de acţiune stabilită în Regulamentul de organizare
şi funcţionare, aprobat de primarul comunei.

Primar,
dr Tomescu Maria

Președinte de sedință,
Consilier local,
Gheorghe ANISIA

Întocmit,
șef SVSU Roșca Vasile

Contrasemnează:
Secretarul comunei
Rodica COCEAN

Anexa nr. 2 la HCL nr. 36/28.04.2017

REGULAMENTUL
DE OR GAN I ZA R E Ş I FUN C ŢI ON AR E
AL SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU
SITUAŢII DE URGENŢĂ A
COMUNEI BAIA

Cap.1. DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1. Date referitoare la constituirea serviciului
Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă este o structură specializată
(alta decât cele aparținând serviciilor de urgență profesioniste), organizată cu personal
angajat și voluntar, în scopul apărării vieţii, avutului public și/sau privat, în situaţii de
urgenţă.
Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă este constituit în subordinea
consiliului local, destinat să execute activităţi de prevenire, monitorizare şi gestionare a
situaţiilor de urgenţă în sectorul de competenţă, să asigure coordonarea de specialitate a
activităţilor de apărare împotriva incendiilor şi de protecţie civilă, să îndeplinescă
atribuţiile de prevenire a riscurilor producerii unor situaţii de urgenţă, prin activităţi de
îndrumare şi control, să intervină în timp oportun pentru limitarea sau înlăturarea
consecinţelor situaţiilor de urgenţă şi să efectueze acţiuni de ajutor şi salvare a oamenilor
şi a bunurilor materiale în caz de dezastre, în cooperare cu celelalte structuri abilitate
pentru asemenea situaţii.
Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă îşi îndeplineşte atribuţiile
legale şi prestează servicii în sectorul de competenţă stabilit cu acordul Inspectoratului
pentru situaţii de urgenţă „Bucovina” al judeţului Suceava.
Sectorul de competenţă cuprinde teritoriul comunei BAIA cu satele Baia și Bogata.
Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă poate încheia contracte pentru
asigurarea intervenţiei în situaţii de urgenţă cu alte servicii voluntare sau private pentru
situaţii de urgenţă.
Art. 2. Prezentarea succintă a activității serviciului în funcție de tipurile de risc
gestionate.
 Identifică sursele potenţiale de risc de pe raza administrativ-teritorială din sectorul
de competență sau limitrof acestuia;
 Desfăşoară activităţi de informare şi instruire privind cunoaşterea şi respectarea
regulilor şi a măsurilor de apărare împotriva incendiilor şi protecţiei civile;
 Verifică modul de aplicare a normelor, reglementărilor tehnice şi dispoziţiilor care
privesc situaţiile de urgenţă, în domeniul de competenţă;
 Asigură intervenţia pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului
ajutor şi protecţia persoanelor, a animalelor şi a bunurilor periclitate de incendii
sau în alte situaţii de urgenţă.
 Execută activităţile de înştiinţare şi alarmare a populaţiei despre pericolul
producerii unei situaţii de urgenţă;
 Execută pregătirea populaţie în vederea cunoaşterii modului de comportare la
dezastre;
 Stabileşte zonele de inundabilitate precum şi inventarierea locuinţelor care se
găsesc în aceste zone.
 Delimitează zonele cu alunecări de teren şi iau măsurile de stopare a fenomenului
prin plantarea unor arbori care pot străpunge stratul de humă.
 Identifică locurile de aprovizionarea cu apă, a rampelor de aprovizionare a
autospecialelor de stins incendii.
Art. 3. Alte date de interes general
În funcţie de tipurile de risc identificate conform Anexei nr. 5 din anexă la Ordinul
MAI 96 din 2016, clasificarea unității administrative teritoriale este:

Tipul de risc

Clasificare
Comuna Baia

Incendiu

Incendiu
padure

I1
Gospodarii,
operatori
economici cu
specific agricol,
terenuri
agricole, casa
de
vacanta,
campinguri

de

IP1
Pana
la
25%
din
teritoriu

I3
Constructii de
la 2 la 4 etaje,
operatori
economici cu
suprafata
cuprinsa intre
300 la 600 mp,
spatii de
productie si/sau
depozitare cu
suprafata intre
400 si 5000mp,
structuri de
primire
turistica cu
functiune de
cazare cu peste
50 locuri,
policlinici
Clasificare
Comuna Baia
IP2
IP3
intre 51 si 75% din
Intre 26 si
teritoriu
50% din
teritoriu

I2
Constructii
pana la 2
etaje,
operatori
economici cu
suprafata
pana la
300mp,
depozite cu
suprafata
pana la 50mp

I4
Constructii cu peste
4 etaje, operatori
economici
cu
suprafata peste 600
mp,
spatii
de
productie
si/sau
depozitare
cu
suprafata
peste
5000mp, spitale

IP4
-Peste 75% din
teritoriu
-Parcuri/rezervatii
nationale, zone
impadurite cuprinse
intre NATURA
2000 si alte
asemenea
-Terenuri in panta

Clasificare
Comuna Baia
Inundatie

In1
Pana la 20 gospodarii
care ar putea fi afectate

Cutremur

C1
Intensitate
mai mica de
VII pe scara
MSK

In3
In2
100 si 500
Intre 21 si 100 Intre
gospodarii care ar putea
gospodarii care fi afectate, obiective
sociale si economice de
ar putea fi
interes local care ar putea
afectate
fi afectate
Clasificare
Comuna Baia
C2

In4
Peste 500 de gospodarii
care ar putea fi afectate,
obiective sociale si
economice de interes
national care ar putea fi
afectate

Intensitate mai mare sau egal cu VII pe scara MSK

Constituirea şi dimensionarea structurii serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă s-a
făcut în funcție de clasificare și pe baza următoarelor criterii:
 tipurile de riscuri identificate în sectorul de competenţă;
 destinaţia, numărul de utilizatori şi/sau suprafaţa construcţiilor şi nivelul riscului
de incendiu;
 asigurarea timpului de răspuns;
 asigurarea permanentă a intervenţiei.

Înfiinţarea, extinderea sau restrângerea activităţii, precum şi desfiinţarea
Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă se face numai cu avizul Inspectoratului
pentru situaţii de urgenţă „Bucovina” al judeţului Suceava.
Pentru asigurarea funcţionării, serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă, va avea în
administrare:
- autospeciale şi utilaje de intervenţie necesare îndeplinirii atribuţiilor;
- sediu şi spaţii de adăpostire a tehnicii de intervenţie şi a materialelor din dotare;
- mijloace de anunţare, alarmare, alertare şi conducere a intervenţiei;
- săli de pregătire a personalului;
- poligoane de antrenament;
- mijloace şi echipament de protecţie şi de lucru;
- ateliere, magazii şi alte spaţii necesare funcţionării serviciului;
- substanţe şi echipamente de protecţie specifice, care se pun la dispoziţia forţelor de
intervenţie chemate în sprijin;
Întreaga gestiune cu patrimoniul serviciului va fi dată în primire şefului serviciului, pe
bază de semnătură. De asemenea, se va întocmi inventarul patrimoniului serviciului care
face parte din documentele de organizare, desfăşurare şi conducere a activităţii S.V.S.U.,
iar la predarea-primirea serviciului, obligatoriu se va verifica şi patrimoniul serviciului.
Pregătirea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă se execută în
conformitate cu Planul judeţean de pregătire pentru situaţii de urgenţă. Pe baza Planului
Judeţean se întocmeşte planul local de pregătire în care este cuprins şi SVSU. Evidenţa
participării la pregătire se ţine de şeful serviciului şi se raportează la Inspectoratului
pentru Situaţii de Urgenţă „Bucovina” al Judeţului Suceava .
Personalul serviciuluir voluntar se antrenează în bazele de pregătire proprii, dotate
cu aparate, utilaje şi echipamente specifice intervenţiei în situaţii de urgenţă, inclusiv
pentru concursurile profesionale, sau ale altor servicii, în baza unor protocoale.
Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă participă la concursurile profesionale
organizate la nivel local, judeţean, zonal şi după caz, la nivel naţional, fondurile necesare
fiind asigurate de către Primărie cu aprobarea Consiliului Local.
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de
Urgenţă se aprobă de către consiliul local şi intră în vigoare cu data aprobării.

Cap.2. ORGANIZAREA ȘI ATRIBUȚIILE SERVICIULUI
Art.1. Conducerea și structura organizatorică
Conducerea:
Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă este condus de un şef, profesionist în
domeniu, angajat al primăriei, ce se subordonează Consiliului Local şi nemijlocit
primarului.
Structura organizatorică:
Conform prevederilor art. 1,2,3 și anexei nr. 5 din anexa la O.M.A.I. nr. 96 din 23 iunie
2016, pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi
dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă, la
nivelul comunei este necesar a se constitui Serviciu Voluntar pentru Situaţii de
Urgenţă de categoria II (C2) având în dotare 1 autospecială de stinngere cu apă și
spumă.

Având în vedere dotarea actuală, în baza prevederilor art.3 pct. I și anexa nr. 5
din anexa la acelaşi ordin , se constituie Serviciul Voluntar pentru Situaţii de
Urgenţă de categoria I (C1) având în formația de intervenție doar echipe specializate
pe tipuri de riscuri, cu un număr de 18 membri ( 1 angajat și 17 voluntari).
1
Compartiment pentru prevenire
Numărul specialiştilor ( personalului compartimentului), pentru activitatea de prevenire
se stabileşte astfel:
a) pentru instituţiile publice şi operatorii economici din subordinea consiliilor
locale, un specialist;
b) în mediul rural, pentru 200 de gospodării cetăţeneşti, un specialist;
c) în mediul urban, pentru 1000 de locuinţe individuale sau gospodării, un specialist.
La nivelul comunei având în vedere numărul de gospodării, compartimentul prevenire
se compune din 11 specialişti.
2 Formaţia de intervenţie , salvare și prim – ajutor, compusă din echipe specializate,
constituite în funcție de riscurile identificate în sectorul de competență, după cum
urmează:
- echipă specializată pentru stingere incendii;
- echipă specializată pentru stingere incendii de pădure;
- echipă specializată pentru căutare-deblocare-salvare-evacuare;
- echipă specializată pentru avertizare-alarmare.
Serviciul voluntar se încadrează cu personal angajat şi cu personal voluntar.
Funcţia de şef serviciu şi conducător autospecială se încadrează, în mod obligatoriu, cu
personal angajat.
Personalul angajat trebuie să aibă calificarea şi atestarea necesare, conform
reglementărilor în vigoare.
Personalul angajat şi cel voluntar trebuie să corespundă criteriilor fizice şi să fie apt
medical și psihologic în vederea îndeplinirii atribuţiilor specifice.
Criteriile fizice se evaluează la încadrarea personalului, pe baza baremelor prevăzute în
OMAI 96/2016.
Aptitudinea medicală se evaluează la încadrare şi anual.
Aptitudinea psihologică se evaluează la încadrare şi, ulterior, cel puţin o dată la 3 ani.
Art. 2. Atribuţiile serviciului
- Execută, cu forţe proprii sau în cooperare, operaţiuni si activităţi de înştiinţare,
avertizare, alarmare, alertare, recunoaştere, cercetare, evacuare, adăpostire, căutare,
salvare, descarcerare, deblocare, prim ajutor sau asistenta medicala de urgenta, stingere
a incendiilor, depoluare, protecţie N.B.C. si decontaminare, filtrare si transport de apa,
iluminat, protecţie a bunurilor materiale, mediului si valorilor din patrimoniul cultural,
acordare de sprijin pentru supravieţuirea populaţiei afectate si alte măsuri de protecţie a
cetăţenilor in caz de situaţii de urgentă;
- Participă cu formaţii de intervenţie/solicită sprijinul altor forţe stabilite şi
aprobate pentru/la intervenţii în sectorul/în afara sectorului de competenţă;
- Desfăşoară activităţi de informare şi instruire privind cunoaşterea şi
respectarea regulilor şi măsurilor de apărare împotriva incendiilor şi de protecţie civilă;
- Verifică modul de aplicare a normelor, dispoziţiilor, instrucţiunilor şi măsurilor
care privesc apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă, în sectorul de competenţă;

- Execută acţiuni de intervenţie pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea
primului ajutor şi protecţia persoanelor şi a bunurilor periclitate de incendii;
- Acordă ajutor, în condiţiile legii, persoanelor a căror viaţă este pusă în pericol
în caz de explozie, inundaţii, alunecări de teren, accidente, precum şi în caz de dezastre.
Art.3. Atribuţiile comparimentului/specialiştilor pentru prevenire
- Planifică şi desfăşoară, controale, verificări şi alte activităţi de
prevenire privind modul de aplicare a prevederilor legale şi stabileşte măsurile
necesare pentru creşterea nivelului de securitate al cetăţenilor şi bunurilor;
- Desfăşoară activităţi de informare publică pentru cunoaşterea de către
cetăţeni a tipurilor de risc specifice sectorului de competenţă, măsurilor de
prevenire, precum şi a conduitei de urmat pe timpul situaţiilor de urgenţă;
- Participă la elaborarea reglementărilor specifice sectorului de
competenţă în domeniul prevenirii şi intervenţiei în situaţii de urgenţă;
- Monitorizează şi evaluează tipurile de risc;
- Participă la elaborarea şi derularea programelor pentru pregătirea
personalului propriu, precum si a populaţiei;
- Controlează şi îndrumă în domeniul apărării împotriva incendiilor şi
protecţiei civile operatorii economici/instituţiile şi structurile subordonate
consiliului local;
- Participă la identificarea resurselor umane şi materialelor disponibile
pentru răspuns în situaţii de urgenţă şi ţine evidenţa acestora;
- Stabileşte concepţia de intervenţie şi elaborează/ coordonează
elaborarea documentelor operative de răspuns;
- Planifică şi desfăşoară exerciţii, aplicaţii şi alte activităţi de pregătire,
pentru verificarea viabilităţii documentelor operative;
- Organizează evidenţa privind intervenţiile, analizează periodic
situaţia operativă şi valorifică rezultatele;
- Participă la cercetarea cauzelor de incendiu, a condiţiilor şi
împrejurărilor care au determinat ori au favorizat producerea accidentelor şi
dezastrelor;
- Constată prin personalul desemnat, încălcarea dispoziţiilor legale din
domeniul de competenţă;
- Acordă sprijin unităţilor de învăţământ în organizarea şi desfăşurarea
activităţilor de pregătire a concursurilor cercurilor de elevi „Prietenii
pompierilor” şi „Cu viaţa mea apăr viaţa”;
- Asigură informarea organelor competente privind acţiunile
desfăşurate;
- Desfăşoară activităţi privind soluţionarea petiţiilor în domeniul
specific.
- Pentru identificarea şi evaluarea tipurilor de risc specifice sectorului
de competenţă, precum şi pentru stabilirea măsurilor în domeniul prevenirii şi
intervenţiei, participă împreună cu consiliul local la întocmirea „Planului de
analiză şi acoperire al riscurilor” în sectorul de competenţă, pe baza schemei cu

riscurile teritoriale întocmită de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
„Bucovina” al judeţului Suceava.
- Supraveghează desfășurarea unor activităţi cu public numeros de
natură religioasă, cultural-sportivă sau distractivă, sărbători tradiţionale şi altele;
- Asigură cunoaşterea nemijlocită a gradului real de protecţie asigurat
în instituţii şi adoptarea celor mai corespunzătoare măsuri pentru îmbunătăţirea
acestuia.
Art.4. Atribuţiile formaţiilor de intervenţie, echipelor specializate
- Organizează intervenţia unitară a Serviciului Voluntar Pentru Situaţii de
Urgentă şi înlăturarea efectelor negative ale calamitaţilor naturale şi
catastrofelor;
- În cazul apariţiei unor situaţii de urgenţă, anunţă imediat conducerea unităţii
administrativ-teritoriale şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgentă „Bucovina”
al judeţului Suceava, stabilind împreună cu conducătorii locurilor de muncă
măsurile necesare ce se impun;
- Cercetează, identifică şi evaluează efectele dezastrului care s-a produs în
sectorul de competenţă;
- Transmite date şi informaţii Centrului Operativ al Comitetului Local pentru
Situaţii de Urgenţă.
- Organizează căutarea şi salvarea oamenilor surprinşi sub dărâmături – salvarea
victimelor rezultate în urma incendiilor, accidentelor rutiere de mari proporţii,
- Salvează persoanele şi bunurile materiale în caz de inundaţii.
- Salvează oamenii şi animalele în cazul unor accidente în care au fost implicate
substanţe chimice sau radioactive.
-

Participă la asigurarea cu apă potabilă a populaţiei din zona dezastrului sau a
accidentului major.
Participă la distribuirea hranei şi a bunurilor de primă necesitate pentru
persoanele sinistrate.
Participă la acţiuni de refacere a construcţiilor şi a unor lucrări de mică
dimensiune.
Participă la instalarea taberelor pentru sinistraţi şi la acţiunile ce se desfăşoară
pentru asigurarea condiţiilor de trai ale acestora .
Asigură iluminatul pe timp de noapte pentru necesităţi proprii de intervenţie
sau la cererea altor servicii de urgenţă.
Participă la pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a salariaţilor şi a
populaţiei din sectorul de competenţă.

Cap.3 ATRIBUŢIILE PERSONALULUI DIN STRUCTURA SERVICIULUI VOLUNTAR
Art. 1. Atribuţiile şefului de serviciu
Şefului serviciului i se subordonează întregul personal al serviciului.
 Organizează şi conduce nemijlocit instruirea de specialitate a serviciului
întocmind în acest scop programul trimestrial şi urmăreşte executarea lui
întocmai, de către întreg personalul serviciului, execută instruirea metodică a
şefilor echipelor de intervenţie;

 Organizează activitatea pentru prevenirea situaţiilor de urgenţă pe care o
desfăşoară cu compartimentul, în care scop:
- pregăteşte personalul care execută activitatea de prevenire la obiectivele locale şi
gospodăriile cetăţeneşti;
- controlează personal modul de respectare a normelor de p.s.i. şi de dotare şi
acţionează pentru înlăturarea operativă a oricăror încălcări;
- desfăşoară activitate instructiv-educativă în rândul cetăţenilor;
- face propuneri consiliului local cu privire la încadrarea cu personal a serviciului,
urmărind respectarea criteriilor prevăzute de lege.
 Organizează intervenţia serviciului - formaţiei de intervenţie pentru stingerea
incendiilor şi înlăturarea efectelor negative ale calamităţilor naturale şi
catastrofelor, precum şi salvarea şi acordarea primului ajutor persoanelor, în
care scop:
- întocmeşte, cu sprijinul specialiştilor, documentele de organizare, desfăşurare şi
conducere a activităţii S.V.S.U. privind intervenţia formaţiei;
- pregăteşte personalul formaţiei pentru intervenţie, prin executarea de exerciţii şi
aplicaţii pe timp de zi şi de noapte, atât cu forţele şi mijloacele proprii, cât şi cu
alte servicii;
- controlează şi ia măsuri pentru ca toate maşinile, utilajele, accesoriile,
echipamentul de protecţie şi instalaţiile de stingere din dotarea serviciului,
precum şi instalaţiile de alarmare şi de stingere să fie în permanentă stare de
utilizare;
- organizează alarmarea în caz de incendiu, explozii, a S.V.S.U. vecine, cu care este
stabilită cooperarea;
- conduce serviciul în acţiunile de intervenţie pentru stingerea incendiilor şi
înlăturarea calamităţilor naturale şi catastrofelor;
- face propuneri privind îmbunătăţirea continuă a încadrării serviciului;
 Asigură respectarea întocmai a programului zilnic al personalului angajat,
înlocuieşte şi actualizează documentele operative ale serviciului, asigură
păstrarea şi menţinerea corespunzătoare a bunurilor din înzestrarea acestuia şi a
sediului, asigură ordinea şi disciplina, face propuneri de recompensare şi
sancţionare a personalului serviciului;
 În conformitate cu revederile ordinului comun MAI/MMP nr.192/1422 din 2012
şeful Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă îndeplineşte funcţia de agent
de inundaţii la nivelul unităţii administrativ teritoriale având următoarele
atribuţii:
- Întocmeşte şi actualizează planurilor locale de apărare împotriva inundaţiilor,
gheţurilor şi poluărilor accidentale şi de evacuare în situaţii de urgenţă, afişarea
extraselor din aceste planuri pe pagina de internet a instituţiei şi la sediul
primăriilor;
- Asigură, prin Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă, supravegherea
permanentă, pe timpul apelor mari a secţiunilor podurilor şi podeţelor
subdimensionate de pe raza localităţii pentru prevenirea inundaţiilor ;
- Centralizarea datelor privind urmările fenomenelor hidrometeorologice
periculoase şi întocmirea şi transmiterea rapoartelor operative potrivit
prevederilor legale;
- Organizează şi desfăşoară permanent acţiuni de conştientizare a populaţiei asupra
riscului pe care îl prezintă inundaţiile şi asupra măsurilor care trebuiesc
întreprinse de fiecare cetăţean pentru diminuarea pagubelor;

- Urmăreşte realizarea şi întreţinerea corespunzătoare a şanţurilor şi rigolelor de
scurgere a apelor pluviale, îndepărtarea materialului lemnos şi a deşeurilor din
albiile cursurilor de apă, din secţiunile de scurgere a podurilor şi podeţelor;
- Asigură afişarea în locuri publice a semnificaţiei codurilor de culori pentru
avertizările meteorologice şi hidrologice şi a semnificaţiei semnalelor acustice de
alarmare a populaţiei;
- Colaborează permanent cu agenţii hidrotehnici ai A.N.A.R. în ceea ce priveşte
starea construcţiilor hidrotehnice şi a cursurilor de apă de pe raza localităţilor,
precum şi efectele inundaţiilor;
- Solicită fondurile necesare dotării Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă cu
materiale şi mijloace specifice intervenţiei la inundaţii aaglomerări de gheţuri şi
accidente la construcţii hidrotehnice.Efectuează instructajul lunar privind SSM
cu toţi membrii formatiei, consemnând aceasta în fişele individuale.
 Efectuează instructajul privind SSM cu toţi membrii serviciului, consemnând
aceasta în fişele individuale.
Art. 2. Atribuţiile șefului compartimentului de prevenire
- Asigură, controlul respectării legislaţiei în vigoare în domeniul situaţiilor de
urgenţă al obiectivelor aparţinând domeniului public şi privat din zona de
competenţă precum şi la gospodăriile cetăţeneşti şi propune măsuri pentru
remedierea deficienţelor constatate;
- Prezintă prin șeful de serviciu Consiliului Local şi Primarului informări periodice
cu privire la situaţia operativă din zona de competenţă;
- Menţine permanent legătura între șeful serviciului voluntary pentru situații de
urgență şi membrii compartimentului de prevenire referitor la situaţia operativă
din zona de competenţă, asigurând fluxul de informaţii;
- Asigură atenţionarea cetăţenilor asupra unor măsuri preventive specifice în
sezoanele de primăvară şi toamnă, în perioadele caniculare şi cu secetă
prelungită, sau când se înregistrează vânturi puternice;
- Asigură supravegherea unor activităţi cu public numeros de natură religioasă,
cultural – sportivă sau distractivă, sărbători tradiţionale şi altele;
- Urmărește depistarea şi înlăturarea operativă a pericolelor şi cauzelor de incendiu,
precum şi a condiţiilor care le generează;
- Stabilește măsuri concrete pentru înlăturarea neajunsurilor constatate şi
respectarea normelor, normativelor şi a altor prescripţii tehnice şi dispoziţii
referitoare la prevenirea şi stingerea incendiilor;
- Acordă sprijin şi asistenţă tehnică de specialitate în soluţionarea unor probleme de
prevenire şi stingere a incendiilor sau conexe cu acestea;
- Urmărește tragerea la răspundere a celor vinovaţi de abaterile şi neajunsurile
manifestate în activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor și a altor tipuri de
riscuri;
- Asigură cunoaşterea nemijlocită a gradului real de protecţie împotriva incendiilor
asigurat în instituţii şi adoptarea celor mai corespunzătoare măsuri pentru
îmbunătăţirea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor.
Art.3. Atribuțiile membrilor compartimentului de prevenire
- Participă la toate activităţile de instruire de specialitate organizate cu serviciul, își
însușesc cunoștințele necesare verificării în teren a respectării normelor de PSI și
protecție civilă la gospodăriile cetățenești, instituțiile și agenții economici de pe

-

-

-

-

raza localității;
Pe timpul activităților desfășurate asigură respectarea prevederilor actelor
normative şi ale celorlalte reglementări privind apărarea împotriva incendiilor şi
protecţia civilă;
Identifică, evaluează şi analizează pericolele potenţiale prin aprecierea
posibilităţilor de apariţie a lor şi a consecinţelor acestora asupra vieţii oamenilor,
mediului şi bunurilor materiale;
Informează populaţia și cetățenii privind pericolele potenţiale, precum şi modul de
comportare în situaţii de urgenţă.
Controlează modul de respectare a normelor de PSI și protecție civilă în
gospodăriile cetăţenilor, desfăşoară activităţi instructiv-educative în rândul
acestora şi acţionează pentru înlăturarea neajunsurilor constatate;
Urmăresc menţinerea în stare de funcţionare a mijloacelor de primă intervenţie şi
de alarmare la locurile lor de muncă;
Îndeplinesc orice alte sarcini legate de atribuţiile serviciului, stabilite de şeful
acestuia sau de şeful de compartiment.

Art.4. Atribuţiile şefului formaţiei de intervenţie
- Conduce nemijlocit activitatea de pregătire a formaţiilor de
intervenţie, desfăşurarea şedinţelor de pregătire şi a exerciţiilor practice şi
teoretice;
- Conduce activitatea formaţiei de intervenţie în toate situaţiile
petimpul intervenţiei;
- Răspunde de mobilizarea membrilor formaţiilor pentru participarea
la intervenţii, precum şi la exerciţiile de pregătire;
- Răspunde de evidenţa personalului care încadrează formaţia de
intervenţie;
- Răspunde de menţinerea stării de operativitate a tehnicii şi
materialelor din înzestrarea formaţiei de intervenţie;
- Face propuneri pentru schimbarea sau completarea efectivelor;
- Face propuneri pentru completarea sau preschimbarea tehnicii şi
materialelor deteriorate sau uzate pe timpul intervenţiei.
Art.5. Atribuţiile şefului echipei specializate
- Participă la pregătirea teoretică, exerciţii şi aplicaţii practice, situaţii
speciale şi concursuri profesionale;
- Răspunde prompt la apelul lansat în cazul producerii unor situaţii de
urgenţă, se prezintă rapid la locul stabilit şi participă efectiv la acţiunea pentru
care au fost chemaţi;
- Se preocupă de întreţinerea şi folosirea judicioasă a dotării;
- Poartă echipament de protecţie specific, în cadrul tuturor acţiunilor
pe care le coordonează sau la care participă;
- În cadrul echipei pe care o conduce, stabilește activități specifice pe
care membrii acestora le îndeplinesc pe timpul intervențiilor.

Art.6. Atribuţiile membrilor echipelor specializate
- Participă la pregătirea teoretică, exerciţii şi aplicaţii practice, situaţii
speciale şi concursuri profesionale;
- Se pregătesc pentru participarea la executarea misiunilor cu caracter
special, care reclamă eforturi fizice prelungite, folosind în acest scop mijloacele
din dotarea serviciului ca, aparate izolante, aparate cu aer comprimat, măşti
contra fumului şi gazelor, costume pentru protecţie contra temperaturilor,
instalaţii pentru pregătire fizică, corzi şi brâe sau poligoane special amenajate;
- Execută la ordinul şefului echipei misiuni privind salvarea oamenilor
şi stingerea incendiilor în condiţii deosebite de fum intens şi temperaturi ridicate,
în locuri greu accesibile, înălţimi, subsoluri, cabluri electrice, dărâmături, etc.
- Îndeplineşte orice alte sarcini legate de atribuţiile serviciului, stabilite
de şeful acestuia sau de şeful de echipă.
Primar ,
Dr. Tomescu Maria

Președinte de sedință,
Consilier local,
Gheorghe ANISIA

Întocmit,
Șef SVSU Roșca Vasile

Contrasemnează:
Secretarul comunei
Rodica COCEAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

COMUNA BAIA - CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea achiziționării unui buldoexcavator
din bugetul local al anului 2017
Consiliul Local al comunei Baia, județul Suceava, luând act de :
- expunerea de motive elaborată de catre dr. Tomescu Maria, Primarul comunei Baia, în
calitatea sa de initiator,inregistrat sub nr. 3619 din 21.04.2017 ;
- raportul viceprimarului inregistrat sub nr.3620 din 21.04.2017;
- Hotărârea Consiliului local Baia nr.23 din 20.03.2017 privind aprobarea bugetului local
de venituri și cheltuieli al anului 2016;
- raportul de avizare al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local,
înregistrat sub nr.3934 din 28.04.2017;
Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile:
- art. 16 alin. (1), art. 23 alin.(1), din Legea 273/2006 privind finantele publice locale,
cu modificarile si complet rile ulterioare;
- art. 7 alin .(5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice și ale H. G. nr.
395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului - cadru din Legea nr.
98/2016 privind achiziţiile publice;
- art.36, alin.(2), lit.,,b”, alin.(6), lit.,,a”,pct .19 din Legea administrației publice locale
215/2001, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare,
În baza prevederilor art. 45, alin.(1) , art. 49 si art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea
administra iei publice locale 215/2001republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare,
HOTARĂŞTE:
Art.1. Se aprobă achiziționarea unui buldoescavator din bugetul local al anului 2017 cu
respectarea prevederilor legale în vigoare privind achizitiile publice.
Art. 2. Se aloca suma de 145.000 lei prevazuta la Cap 84.02.03.01, Titl.71.01.02 în
vederea achizitionarii utilajului indicat la art.1.
Art. 3. Primarul comunei prin compartimentele de specialitate va asigura ducerea la
indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.
Președinte de sedință,
Consilier local,
Gheorghe ANISIA
BAIA:28.04.2017
NR.37

Contrasemnează:
Secretarul comunei
Rodica COCEAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

COMUNA BAIA - CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea devizului general privind cheltuielile de capital necesare
realizării obiectivului de investitie
„Lucrări de reabilitare și finalizare scenă manifestări culturale”
Consiliul Local al comunei Baia, judeţul Suceava, avand în vedere :
- expunerea de motive a primarului comunei Baia, din care reiese necesitatea și
oportunitatea investitiei, inregistrata sub nr.3578 din 20.04.2017;
- referatul comun al Compartimentelor de resort din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Baia, înregistrat sub nr.3676 din 24.04.2017;
- Hotărârea Consiliului local nr.23 din 20.03.2017 privind aprobarea bugetului local
de venituri și cheltuieli aferent anului 2017;
- raportul de avizare al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local,
înregistrat sub nr. 3935 din 28.04.2017;
Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile,
- prevederile art. 20 alin.(1) lit .i, Secţiunea a 3-a prevederi referitoare la investiţii
publice locale art. 41, 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „b“, alin. (4) lit. „ d ”, alin. (6) lit. „ a ” pct. 4, din
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificarile si completarile ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. „ b ” din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si
completarile ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aproba devizul general privind cheltuielile de capital necesare realizării
obiectivului de investiti „Lucrări de reabilitare și finalizare scenă aparținând
comunei Baia”, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aproba finantarea obiectivului de investitie prevăzut la art.1 din bugetul local
al comunei Baia, județul Suceava.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului Judeţul Suceava,
Primarului comunei, Compartimentului Financiar Contabil, Comapartimentului urbanism
și se va aduce la cunostinta publică prin afisare la sediul Primăriei.
Președinte de sedință,
Consilier local,
Gheorghe ANISIA
BAIA:28.04.2017
NR.38

Contrasemnează:
Secretarul comunei
Rodica COCEAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

COMUNA BAIA - CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea devizului general privind cheltuielile de capital necesare
realizării obiectivului de investiție „Proiectare și execuție lucrări pentru
construire spațiu de festivități culturale și sociale în comuna Baia”
Consiliul Local al comunei Baia, judeţul Suceava, având în vedere :
- expunerea de motive a primarului comunei Baia, inregistrata sub nr.3400 din
11.04.2017;
- referatul comun al Compartimentelor de resort din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Baia, înregistrat sub nr.3579 din 20.04.2017;
- Hotărârea Consiliului Local nr.23 din 20.03.2017 privind aprobarea bugetului local
de venituri și cheltuieli aferent anului 2017;
- raportul de avizare al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiului local Baia
inregistrat sub nr.3938 din 28.04.2017.
- Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile,
- prevederile art.20 alin.(1) lit i, Secţiunea a 3-a prevederi referitoare la investiţii
publice locale art.41, 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederilor art.36 alin. (2) lit. „b“, alin. (6) lit. „a” pct. 2, 4, din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si
completarile ulterioare;
În temeiul prevederilor art.45 alin. (1) şi art.115 alin. (1) lit. „b” din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si
completarile ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aproba devizul general privind cheltuielile de capital necesare realizarii
obiectivului de investiti „Proiectare și execuție lucrări pentru construire spațiu de
festivitati culturale și sociale în comuna Baia”, conform anexei care face parte
integranta din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aproba finantarea obiectivului de investitie prevăzut la art.1 din bugetul Local
al comunei Baia, judetul Suceava.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică : Instituţiei Prefectului Judeţul Suceava,
Primarului comunei, Compartimentului Financiar Contabil, Compartimentului
urbanism și se va aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul Primăriei.
Președinte de sedință,
Consilier local,
Gheorghe ANISIA
BAIA:28.04.2017
Nr.39

Contrasemnează:
Secretarul comunei
Rodica COCEAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA BAIA - CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobare a realizarii lucrarilor de ,,Reabilitare termică Cămin
cultural comuna Baia, județul Suceava” din bugetul local al anului 2017
Consiliul local al comunei Baia, judeţul Suceava, avand în vedere :
- expunerea de motive a primarului comunei Baia, din care reiese necesitatea si
oportunitatea investitiei,inregistrata sub nr.3734 din 25.04.2017;
- referatul comun al Compartimentelor de resort din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Baia, înregistrat sub nr. 3735 din 25.04.2017;
- Hotărârea Consiliului local nr.23 din 20.03.2017 privind aprobarea bugetului
local de venituri și cheltuieli aferent anului 2017;
- raportul de avizare al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Baia,
înregistrat sub nr.3937 din 28.04.2017;
- Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile,
- prevederile art.20 alin.(1) lit i, Secţiunea a 3-a prevederi referitoare la investiţii
publice locale art. 41 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „b“, alin. (6) lit.„a ”pct. 4 din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile
ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art.115 alin. (1) lit. „b ”din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si
completarile ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aproba realizarea lucrarilor de ,,Reabilitare termica Cămin cultural
comuna Baia, judetul Suceava”, din bugetul local al anului 2017.
Art.2. Pentru realizarea lucrarilor prevazute la art. 1 se aprobă alocarea sumei de
70.000 lei , Cap. 67.02.03.07. Titl.71.03.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului Judeţul Suceava, Primarului
comunei, Compartimentului Financiar Contabil, Comapartimentului urbanism si se va
aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul Primăriei.
Președinte de sedință,
Consilier local,
Gheorghe ANISIA
BAIA:28.04.2017
Nr.40

Contrasemnează:
Secretarul comunei
Rodica COCEAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

COMUNA BAIA - CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind organizarea și desfășurarea evenimentului cultural și artistic ,,HORA DE LA
BAIA” în cadrul proiectului ,,Istorie și Tradiții în Prima Capitală a Moldovei”
Consiliul Local al comunei Baia, județul Suceava, luând act de:
- expunerea de motive elaborată de catre dr. Tomescu Maria, Primarul comunei Baia, în
calitatea sa de initiator, inregistrata sub nr.3458 din 14.04.2017;
- raportul comun al Compartimentului financiar-contabil și al Compartimentului cultural
sportiv și promovare turism, inregistrat sub nr.3496 din 18.04.2017;
- raportul de avizare al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local, inregistrat
sub nr.3499 din 28.04.2017;
Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile,
- art.20 alin.(1) lit. i) din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile
si completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(4) lit ,,a”, alin. (6) lit ,,a”, pct.4 si art.45 alin.2
lit.a, din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare
privind administraţia publică locală;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă organizarea și desfasurarea evenimentului cultural și artistic
,,HORA DE LA BAIA” în cadrul proiectului ,,Istorie și Traditii în Prima Capitală a Moldovei”
conform programului prevăzut în anexa nr. 1.
Art. 2. Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 32.000 lei pentru organizarea și
desfășurarea manifestarilor din data de 21 mai 2017, conform anexei Nr.2.
Art. 3. Primarul comunei, prin Compartimentul financiar-contabil și Compartimentul
cultural sportiv și promovare turism, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
Președinte de sedință,
Consilier local,
Gheorghe ANISIA
BAIA:28.04.2017
NR.41

Contrasemnează:
Secretarul comunei
Rodica COCEAN

ANEXA 1 la HCL nr.41/28.04.2017
PROGRAM ,,HORA DE LA BAIA”
21 MAI 2017

1300 - 1400 - EXPOZIŢIE DE ARTA POPULARA
1400 -1500 - TALENTE LOCALE
1500- 1700 – ANSAMBLUL ,,CIPRIAN PORUMBESCU”
17 00- 1740 - ANDRA MATEI – solist vocal
1740 - 1830 - OVIDIU HOMORODEAN – solist vocal
1830 -1910 - GRIGORE GHERMAN - solist vocal
1910 – 2100 – MARIUS INCĂU – solist vocal

Primar ,
Dr. Tomescu Maria

Președinte de sedință,
Consilier local,
Gheorghe ANISIA

Întocmit ,
Consilier, Muraru Teodora

Contrasemnează:
Secretarul comunei
Rodica COCEAN

