ROMANIA
JUDETUL BUZAU
COMUNA BREAZA
CONSILIUL LOCAL
HOTARARE
privind infiintarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al
Comunei Breaza, judetul Buzau, Tip V1, pentru interventia
in situatii de urgenta
Consiliul Local al Comunei Breaza, Judetul Buzau .
Avand in vedere:
 Referat de aprobare al primarului comunei Breaza inregistrata la nr.
6517/14.11.2019;
 Raport al compartimentului de resort
inregistrat la nr.
6544/14.11.2019 ;
 Avizul comisiei de specialitate ;
 Prevederile art. 155 alin. (1) lit. "d" , alin. (5) lit. lit. "a" si "c" si art. 129
alin. (1), alin. (2) lit. “d”, alin. (3) lit. “e”, alin. (7) si art. 139 alin. (1) din
O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ;
 Prevederile art. 13 lit. b) si d) din Legea nr. 307/2006 privind apararea
impotriva incendiilor, republicata;
 Prevederile art. 10 lit. b) art. 15 alin. (2) din Legea nr. 481/2004 privind
protectia civild, republicata;
 Prevederile art. 24 lit. f) din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul
National de Management al Situatiilor de Urgenta, aprobata prin Legea
nr. 15/2005;
 Prevederile O.U.G. nr. 88/30.08.2001, privind infiintarea, organizarea
functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta, cu
modificarile completarile ulterioare;
 Prevederile Ordinului
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. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ,

HOTARASTE:
Art. 1. (1) Se aproba infiintarea „Serviciului Voluntar pentru
Situatii de Urgenta al Comunei Breaza, judetul Buzau, TIP V1“ pentru
interventia in situatii de urgenta, in forma prezentata in anexa nr.1 si anexa
nr. 2, care fac parte integranta din prezenta hotarare.
(2) Constituirea, dimensionarea si dotarea structurilor serviciului
voluntar s-a facut pe baza urmatoarelor criterii:
 tipul serviciului – V1;
 numar gospodarii defalcate pe localitati:
 Breaza – 432 gospodarii;
 Greceanca - 388 gospodarii;
 Badeni – 73 gospodarii;
 Vispesti – 180 gospodarii;

 Valeanca-Vilanesti – 159 gospodarii;
 TOTAL: 1232 gospodarii
 suprafata sectorului - 5006 ha ;
 numarul de locuitori : 2701 ;
 tipurile de riscuri identificate in profil teritorial al localitatii sunt
urmatoarele : ricuri naturale, riscuri tehnologice si riscuri biologice;
 detaliat fiecare tip de risc de pe teritoriul administrativ
 riscuri naturale: cutremur, inundatii, incendii, alunecari de teren,
fenomene meteo periculoase;
 riscuri tehnologice: incendii de masa, esecul utilitatilor publice;
 riscuri biologice: epidemii, epizootii, zoonoze.
 sursele de alimentare cu apa pentru stingerea incendiilor (detalii):
 hidranti exteriori: 1 in satul Breaza, 1 in satul Greceanca, 2 in
satul Badeni si 1 in satul Valeanca-Vilanesti;
 sistem de alimentare cu apa : comuna Breaza;
 structura serviciului:
 Comanda: Sef SVSU
 Compartiment pentru prevenire
 Formatii de interventie:
 Echipa interventie STINGEREA INCENDIILOR
 Echipa interventie AVERTIZARE-ALARMARE, CAUTARE,
DEBLOCARE-SALVARE, EVACUARE
 distanta fata de cea mai apropiata subunitate profesionista de pompieri:
Mizil 15 km.
Art.2. Structura si numarul de personal ale Serviciului Voluntar pentru
Situatii de Urgenta din comuna Breaza, este expusa in anexa nr. 1 si anexa nr.
2, care fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3. Se aproba Regulamentul de organizare si functionare Serviciului
Voluntar pentru Situatii de Urgenta al Comunei Breaza, conform anexei nr. 3
care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.4. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza
primarul comunei Breaza si seful Serviciului Voluntar pentru Situatii de
Urgenta al Comunei Breaza
Art.5. Prezenta hotarare se comunica prin grija secretarului general:
Institutiei Prefectului judetului Buzau, Inspectoratul Judetean Pentru Situatii
de Urgenta "Neron Lupascu" al judetului Buzau, primarului comunei Breaza,
Sefului SVSU al Comunei Breaza, si se publica pe pagina de internet a
institutiei
Art. 2. Secretarul general al U.A.T. Comuna Breaza va aduce la cunostinta
celor interesati prezenta hotarare.
PRESEDINTE DE SEDINTA
BADINA IOAN
CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL
UNGUREANU CARMEN
NR.138
BREAZA 19.12.2019
Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul Local al comunei Breaza in sedinta din
data de 19.12.2019, cu respectarea prevederilor art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul Administrativ,, cu un numar de 10 voturi pentru, - voturi impotriva si - abtineri,
din numarul total de 10 consilieri in functie si 10 consilieri prezenti la sedinta.

Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 138/19.12.2019

COMPONENTA
Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al Comunei Breaza,
judetul Buzau, TIP V1
1.

SEF SERVICIU
Sef serviciu
.......................
(obligatoriu personal angajat)
TOTAL

2.

1
1

COMPARTIMENT PREVENIRE format din
Specialist pentru prevenire
.................
Specialist pentru prevenire
.....................
Specialist pentru prevenire
.....................
Specialist pentru prevenire
............
Specialist pentru prevenire
..................
TOTAL

1
1
1
1
1
5

NOTA
* Numarul specialistilor (personalului compartimentului) pentru activitatea de
prevenire se stabileste astfel :
a) pentru institutiile publice si operatorii economici din subordinea consiliilor
locale, un specialist ;
b) pentru 500 gospodarii cetatenesti, un specialist.
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Echipa interventie pentru STINGEREA INCENDIILOR
Sef echipa
1
..................
Servant
1
...................
Servant
1
...................
TOTAL
3
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Echipa interventie pentru AVERTIZARE – ALARMARE, CAUTARE,
DEBLOCARE-SALVARE, EVACUARE
Sef echipa
1
....................
Salvator
1
...............
Salvator
1
....................
Salvator
1
..................
Salvator
1
................
TOTAL
5
Total personal incadrat in SVSU = 14

