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ROMÂNIA                        
JUDEŢUL SĂLAJ                        
COMUNA CRASNA                                         
CONSILIUL LOCAL           

HOTĂRÂREA Nr.66. 
Din data de 29.06.2022. 

privind actualizarea Structurii organizatorice al Serviciului Voluntar pentru Situații de 
Urgență Crasna  

 
Consiliul local al comunei Crasna, judeţul SĂLAJ; 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare al primarului cu nr.6028/28.06.2022, raportul de specialitate cu 
nr.6029/28.06.2022, și Avizul Comisiei de specialitate  a Consiliului  local; 

Luând în considerare: 
-   prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile  art.129 (2), lit.d), alin.(7) lit.h) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ cu modificările ulterioare; 
- prevederile art.6 din  Ordinul M.A.I. nr.75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă 
privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de 
urgenţă; 
- prevederile art.13, lit.d), art.31 alin.(3). art.32 alin.(4), art.33 din Legea nr.307/2006 privind 
apărarea împotriva incendiilor, modificată și completată, precum și ale art.10, art.21 și art.25 din 
Legea nr. 481/2004, privind Protecția civilă, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 În temeiul art.139 alin.(1), ale art.196 alin.(1) ,lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificările ulterioare, 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1.  Se aprobă actualizarea Structurii organizatorice al Serviciului Voluntar pentru 

Situații de Urgență Crasna, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei și 
șeful Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu: 
− Instituţia Prefectului - Judeţul Sălaj; 
− Primarul comunei; 
− Șeful Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență; 
− Site-ul comunei:www.primariacrasna.ro; 
− Dosar şedinţă. 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                               Contrasemnează, 
      KOCSIS EVA                                        Secretarul general al comunei 
                           Lazar Veturia 
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Anexa nr.1 
La HCL nr.66/29.06.2022. 

 
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 

AL SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ DE TIPUL V2 
AL COMUNEI CRASNA 

 
 
 
Structura organizatorică 
Șeful serviciului: KOVACS MIKLOS SANDOR 
Compartiment pentru prevenire: 
Szucs Szilard– șef compartiment prevenire 
Pap Peter 
Denes Roland Sandor 
Lucza Szabolcs 
Grupă de intervenție: 
Szabo Tamas Sandor – șef grupă intervenție 
Sallai Tamas – Jozsef – conducător autospecială 
Pap Norbert - servant 
Suto Emanuel - servant 
Jako Attila - servant  
Echipa specializată pentru avertizare-alarmare-căutare-deblocare-salvare-evacuare 
 Kocsis Szabolcs – șef echipă specializată 
Pap Szabolcs – Zsolt - servant  
Beko Edmond -Erik - servant 
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