
 

 
     

 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BUZĂU 

COMUNA POȘTA CÂLNĂU CONSILIUL LOCAL 
 

 
  Nr. 3/07.01.2020 

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND INFIINȚAREA  
„SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA “ TIP  V1 

pentru intervenţia în situaţii de urgenţă. 
 

Referatul  de aprobare inițiat de  către  domnul primar  Munteanu Sorin, înregistrat  sub numărul    
8/07.01.2020   

Raportul compartimentului de resort   nr 9/07.01.2020. 
Avizele comisiilor  pe domenii de specialitate ale  consiliului local  nr.10/07.01.2020 

  Având în vedere prevederile: art. 17 alin. (1)şi (2)şi ale art. 33 alin. (1), (2)şi (4)-(6) din Legea 
nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, ale art. 15 alin. (1)-(3) din Legea nr. 
481/2004privind protecţia civilă, republicată, cu modificările ulterioare, ale art. 1 alin. (2)şi (4) din 
Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice 
comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 363/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 11 lit. e)şi art. 28 din Regulamentulde organizare şi 
funcţionare al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 
1.490/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 33 alin. (3)şi (7) din Legea nr. 
307/2006privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, al art. 15 alin. (4) din Legea nr. 
481/2004privind protecţia civilă, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 7 alin. (5) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările 
ulterioare și prevederile OMAI nr. 75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind 
constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență,  
 Având în  vedere dispozițiile art. 129, alin.(7), lit.(h) din Ordonanța  de Urgență nr. 57 din  iulie 
2019 privind Codul Administrativ;   
 În temeiul  dispozițiilor art.129, alin(1),alin.(2),lit.(d) și alin.(3) , lit. e) din  Urgență nr. 57 din  
iulie 2019 privind Codul Administrativ;   
  

HOTĂRĂRĂŞTE: 
 

ART .1 Se aprobă înfiinţarea „Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă TIP V1 “ 
pentru intervenţia în situaţii de urgenţă, în forma prezentată în anexa nr.1, anexa nr.2 , parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Constituirea, dimensionarea şi dotarea structurilor serviciului  voluntar s-a făcut pe baza  
următoarelor criterii:  
- tipul serviciului – V1; 
- număr gospodării defalcate pe localităţi) : 

                        Poșta Câlnău - 940  
Potârnichești   -  204 
Coconari           -   180 
Zilișteanca      - 335 
Sudiți                - 618 
Aliceni              - 199 

Total gospodării  U.A.T.     2476 
   - suprafaţa sectorului    8126 ha ;  



 

   - numărul de locuitori : 6215; 
   - tipurile de riscuri identificate în profil teritorial al localitaţii Poșta Câlnău sunt  următoarele :   
incendii,  cutremur,  inundații  
-  sursele de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor  (detalii):-  3 hidranti de alimentare cu 
apa 
distanta fata de cea mai apropiata subunitate profesionista de pompieri    12 km  Inspectoratul 

pentru Situaţii de Urgenţă „NERON LUPASCU” al Judeţului BUZAU.         
         Art. 2. Structura ”Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă TIP V1”se încadrează cu un 
numar total  de 17 persoane, din care 1 angajat pe funcție specifică  serviciului voluntar  Sef SVSU , și  
16 voluntari, după  următoarea structură  organizatorică : 
 - Comandă :  Șef serviciu SVSU - persoana angajata  care are în subordine : 
           - Compartiment pentru prevenire : 1 șef pentru prevenire și 5 specialiști pentru prevenire ; 
 -  doua  formatii  de intervenție   care are în compunere 2 echipe  specializate încadrate stfel : 

• echipă specializată pentru stingere incendii : 1 sef echipa specializata, 4 servanti 
pompieri ; 

• echipa specializata in domeniul avertizare-alarmare-cautare-deblocare-salvare-
evacuare : 1 sef echipa specializata,4 salvatori. 

Art.3. Se aprobă Organigrama și numărul de  personal  ale  seviciului voluntar pentru  
situații  de urgență  prevăzut în anexele nr. 1  și 2  la prezenta Hotărâre ; 
 Art. 4. Se  aprobă  Regulamentul de organizare și funcționare  a serviciului  voluntar 

pentru situții de urgență prevazut  în anexa nr. 3 la prezenta  Hotărâre; 
 Art.5. Încadrarea  nominală pe funcții a Serviciului  Voluntar pentru Situații de Urgență 

al comunei Poșta Câlnău  județul Buzău și norma proprie de dotare a Servicilului Voluntar pentru 
Situații de Urgență,  se vor stabili  prin Dispoziția primarului comunei Poșta Câlnău, județul Buzău 

           Art.6. -  Prezenta hotărâre se aduce la cunostintă publică și se comunică Primarului 
comunei Poșta Câlnău si Institutiei Prefectului Buzau  în conditiile si termenele prevăzute de lege. 
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