
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOȘANI 

CONSILIUL  LOCAL   DOBARCENI 

 

 

H O T Ă R Â R E A   

Nr.19 din 28 08 2020 

 

privind stabilirea locurilor de muncă din S.V.S.U. care vor fi încadrate în  

condiții speciale de muncă  

 

 Consiliul Local al Comunei Dobarceni, judeţul Botoșani,  

 Văzând referatul de aprobare al d-lui Livinschi Radu, primarul comunei Dobarceni cu 

nr 141 .din 20. 08 2020 ; 

 Având în vedere: 

- Sentinta civila nr. 186 din 14.02.2018 a Tribunalului Botosani – definitiva la 27.09.2018; 

- prevederile art. 1, alin (4) din Ordonanţa Guvernului României nr. 88/30.08.2001, aprobată 

prin Legea nr. 363/07.06.2002, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor 

publice comunitare pentru situaţii de urgenţă; 

- prevederile art. 25 lit.„a”din Legea nr. 481/08.11.2004 privind protecţia civilă, republicată; 

- prevederile art. 13 lit. „d” si „e”si art. 39, alin (1), din Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 

(*republicată*) privind apărarea împotriva incendiilor 

- prevederile  art. 1 alin (2), O.M.A.I. nr. 75 din 2019, pentru aprobarea Criteriilor de 

performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii 

de urgenţă,; 

- prevederile art. 6, lit. “c” din O.M.A.I. nr. 163/28.02.2007, pentru aprobarea Normelor 

generale de apărare împotriva incendiilor; 

 Văzând raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al 

comunei Dobarceni;     

 În temeiul art. 139 alin. (1) respectiv art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G.nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art.1 – Se incadrează locul de munca /postul de Șef al Serviciului Voluntar pentru Situații de 

Urgența  al Comunei Dobarceni, judetul Botoșani, ca loc de munca/post cu condiții speciale de 

muncă in procent de 100 % potrivit articolului 33 lit.(c) din Legea 307/2006 corob. cu pct.II 



din Anexa la HG 1294/2001 si Ordinul MAI 283/2002 , incepand cu data de 27.04.2006 conf. 

Sentintei Civile nr.186/14.02.2018 definitiva din data de 27.09.2018 si efectuarea platilor 

anterioare prin declaratie rectificativa la Casa Judeteana de Pensii.. 

Art.2 –Primarul Comunei Dobarceni, județul Botoșani,va nominaliza, prin Dispoziție, persoana 

incadrată pe locul de muncă/postul de şef serviciu voluntar pentru situaţii de urgenţă, stabilind 

si drepturile aferente incadrarii in condiții speciale de munca conform Sențintei Civile 

nr.186/14.02.2018. 

Art.3 – Prin grija secretarului comunei Dobarceni,  prezenta Hotărâre se va comunica: 

 - Instituţiei Prefectului Judeţului Botosani; 

 - Primarului Comunei Dobarceni; 

            -Serviciului  Contabilitate 

           - Sefului Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă. 

 

  PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ                              CONTRASEMNEAZĂ,       

Rotaru Emil                                                               Secretar General   

                                                                                                                          

                  

                                   

                                                                                                            

Cimbru Liliana 

Dobarceni . 

Nr.19 din 28 08 2020 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


