
ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 
COMUNICA SURDILA GRECI 
CONSILIUL LOCAL 
 
 

H O T A R A R E A  
Nr.54 

Din 31 octombrie 2019 
 

Privind: desemnarea sefului Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta din 
comuna Surdila Greci, Judetul Braila 
 

Consiliul Local Surdila Greci, judetul Braila, intrunit in sedinta extraordinara, la data de 
31 octombrie 2019. 
 
 Avand in vedere: 
-Adresa nr.2319724/11.10.2019, a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dunarea al judetului 
Braila; 
-Referatul intocmit  de secretarul general al comunei si raportul de avizare al cumunei pentru 
programa de dezvoltare economico –sociala, buget finante, administrarea domeniului public si 
privat al comunei, urbanism, agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului, servicii si 
control din cadrul  Consiliului Local Surdila Greci; 
-Certificatul de absolvire al dl. Gherghina Stelica, seria K, nr.00054813, pentru ocupatia sef 
serviciu  voluntar pentru situatii de urgenta; 
-Prevederile Ordinului M.A.I. nr.75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind 
constituirea, incadrarea, si dotarea serviciilor voluntare si a serviciilor private pentru situatii de 
urgenta ; 
 

In temeiul art.129 alin.(2) lit.a) si alin.(3) lit.c) coroborat cu art.196 alin.(1) lit.a din 
Ordonanta de Urgenta nr.75/2019 privind Codul Administrativ 
 

H O T A R A S T E : 
 
Art. 1- Se desemneaza seful Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta la nivelul 

comunei Surdila Greci, domnul Gherghina Stelica . 
Art. 2 -Prezenta hotarare se  aduce la cunostinta celor interesati  si se comunica, prin grija 

secretarului general comuna, domnului Gherghina Stelica. 
 
 Presedinte de sedinta,                                                                                Avizat pentru legalizare:  
 Neculai Butiseaca                                                                                     Secretar general comuna, 
                                                                                                                            Gina Dumitru  
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COMUNA SURDILA GRECI 
PRIMAR, 
 
 

  
                                                          PROIECT  DE   HOTARARE 
 
                                               
 

Privind: desemnarea sefului Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta din 
comuna Surdila Greci, Judetul Braila 
 

Consiliul Local Surdila Greci, judetul Braila, intrunit in sedinta extraordinara, la data de 
31 octombrie 2019. 
 
 Avand in vedere: 
-Adresa nr.2319724/11.10.2019, a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dunarea al judetului 
Braila; 
-Referatul intocmit  de secretarul general al comunei si raportul de avizare al cumunei pentru 
programa de dezvoltare economico –sociala, buget finante, administrarea domeniului public si 
privat al comunei, urbanism, agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului, servicii si 
control din cadrul  Consiliului Local Surdila Greci; 
-Certificatul de absolvire al dl. Gherghina Stelica, seria K, nr.00054813, pentru ocupatia sef 
serviciu  voluntar pentru situatii de urgenta; 
-Prevederile Ordinului M.A.I. nr.75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind 
constituirea, incadrarea, si dotarea serviciilor voluntare si a serviciilor private pentru situatii de 
urgenta ; 
 

In temeiul art.129 alin.(2) lit.a) si alin.(3) lit.c) coroborat cu art.196 alin.(1) lit.a din 
Ordonanta de Urgenta nr.75/2019 privind Codul Administrativ 
 

H O T A R A S T E : 
 
Art. 1- Se desemneaza seful Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta la nivelul 

comunei Surdila Greci, domnul Gherghina Stelica . 
Art. 2 -Prezenta hotarare se  aduce la cunostinta celor interesati  si se comunica, prin grija 

secretarului general comuna, domnului Gherghina Stelica. 
 
 

PRIMAR 
IONEL MEIROŞU 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


