Documente necesare pentru obținerea avizelor SVSU/SPSU

1. Aviz de înființare și/sau pentru sector de competență:
a) cerere pentru emiterea avizului;
b)

opis cu documentele depuse;

c) certificat de înregistrare a societăţii la registrul comerţului, în cazul societăţilor prestatoare de
servicii;
d) hotărârea consiliului local/dispoziţia administratorului/ conducătorului privind înfiinţarea
serviciului voluntar/serviciului privat;
e) organigrama serviciului voluntar/serviciului privat;
f)

regulamentul de organizare şi funcţionare;

g) contractele individuale de muncă ale personalului angajat;
h) contractele de voluntariat ale personalului;
i)

planul de intervenţie al operatorului economic/instituţiei, în cazul serviciului voluntar şi al

serviciului propriu;
j)

documente care atestă calificarea sau competenţele profesionale specifice;

k) tabel cu materialele şi tehnica de intervenţie, existente în dotare;
l)

documente care atestă deţinerea, în baza unui titlu valabil, a dotării serviciului

voluntar/serviciului privat.
2.

Avizul pentru sector de competenţă al societăţii prestatoare de servicii:
a) cerere privind emiterea avizului;
b) opis cu documentele depuse;
c) avizul de înfiinţare a serviciului privat/aviz de extindere;
d) organigrama serviciului privat şi nominalizarea personalului pe funcţii pentru sectorul de

competenţă;
e) contractele individuale de muncă ale personalului serviciului privat pentru sectorul de
competenţă;
f) planul de intervenţie al operatorului economic/instituţiei pentru care se solicită avizarea
sectorului de competenţă;
g) tabel cu materialele şi tehnica destinată intervenţiei în sectorul de competenţă;
h) contractele/convenţiile încheiate pentru intervenţia în sectorul de competenţă.

3. Avizul de extindere/ restrângere a activităţii:

a)

cerere pentru extinderea/restrângerea activităţii;

b) opis cu documentele depuse;
c) hotărârea consiliului local sau decizia de extindere/restrângere a activităţii, după caz,
organigrama şi nominalizarea personalului pe funcţii;
d) contractele de voluntariat ale personalului;
e) contractele individuale de muncă ale personalului angajat;
f) documente care atestă calificarea sau competenţele profesionale specifice;
g) tabel cu materialele şi tehnica de intervenţie care face obiectul extinderii/restrângerii şi
documentele care atestă deţinerea, în baza unui titlu valabil, a acestora.
4. Avizul de desființare a serviciului se emite pe baza documentelor care să ateste :

a) încetarea activităţii operatorului economic, ca urmare a declarării falimentului;
b) restrângere a activităţii operatorului economic, dacă prin aceasta nu se mai încadrează

în prevederile art. 7 alin. (1) şi (2);
c) intervenţia în situaţii de urgenţă se realizează prin încheierea unui contract cu un

serviciu voluntar sau serviciu privat.

În afară de cerere, documentele se depun în două exemplare din care un exemplar în
copie, iar opisul cu documentele depuse se depune în două exemplare în original

