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                                                        RAPORT 

privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta 

Gura Vitioarei prin actualizarea componenţei, modificarea organigramei şi a regulamentului 

de organizare si functionare ale acestuia 

 

           In conformitate cu prevederile din H.G.nr. 1579/2005 privind Statutul personalului voluntar 

din serviciile de urgenta voluntare, cu modificarile si completarile ulterioare si a Ordinului 

Ministrului Administratiei si Internelor nr. 96/14.06.2016 pentru aprobarea Criteriilor de 

performanta privind constituirea, incadrarea si dotarea serviciilor voluntare si a serviciilor private 

pentru situatii de urgenta: 

 Art. 2. - (1) Autoritatile administratiei publice locale, conducatorii operatorilor 

economici/institutiilor care au obligatia constituirii serviciilor voluntare sau serviciilor private pentru 

situatii de urgenta, dupa caz, precum si conducatorii serviciilor private pentru situatii de urgenta 

constituite ca societati prestatoare de servicii trebuie sa asigure aplicarea prezentului ordin. 

   (2) Serviciile voluntare si serviciile private pentru situatii de urgenta infiintate pana la data intrarii 

in vigoare a prezentului ordin trebuie sa indeplineasca criteriile de performanta aprobate prin 

prezentul ordin in termen de 12 luni de la data intrarii in vigoare a acestuia. 

   (3) In scopul prevazut la alin. (2), serviciile voluntare si serviciile private pentru situatii de urgenta 

solicita emiterea, potrivit prezentului ordin, a avizului de infiintare si a avizelor pentru sectoarele de 

competenta. Criteriile de performanta aprobate prin prezentul ordin sunt indeplinite la data detinerii 

avizului de infiintare si a avizelor pentru sectoarele de competenta. 

   (4) La implinirea termenului prevazut la alin. (2), avizele de infiintare si avizele pentru sector de 

competenta, emise pana la data intrarii in vigoare a prezentului ordin, isi inceteaza valabilitatea.  

         Serviciul voluntar  asigura interventia in sectorul de baza ( teritoriul administrativ) , precum si 

in localitatile cu care are incheiat contract de interventie , ca urmare a situatiilor de urgenta create 

sau desfasoara actiuni pentru aplicarea hotararilor Comitetului local pentru Situatii de Urgenta 

privind limitarea urmarilor dezastrelor , asigurarea logistica a populatiei din zonele afectate  , 

sprijinirea fortelor de interventie profesioniste pe timpul interventiei acestora . 

         Activitatea serviciului  S.V.S.U.  este coordonata de catre primar , iar atributiile principale sunt 

stipulate in Regulamentul de organizare si functionare a serviciului ,prevazut in anexa la prezentul 

proiect de hotarare . 

          Serviciul voluntar este condus de un sef , profesionist in domeniu si are in structura  un 

compartiment cu specialisti pentru prevenire si formatii de inteventie cu sapte echipe de specializare  

: de interventie incendii , de instiintare – alarmare , de cercetare –cautare , de deblocare –salvare , 

sanitar – veterinara , de evacuare si de suport logistic , conform organigramei prezentate in anexa 2. 

Membrii SVSU al comunei Gura Vitioarei  si dotarea tehnica existenta sunt parte integranta din 

Regulamentul serviciului.        

          Avand in vedere ca reorganizarea S.V.S.U. Gura Vitioarei, actualizarea componenţei, 

modificarea organigramei  si a Regulamentul de organizare si functionare ale serviciului se aproba 

prin hotarare de Consiliu local , supun aprobarii dumneavoastra acest proiect de hotarare . 

                                                             

                                                              Inspector Situatii de Urgenta 

                                                                      Ing.Plaisanu Rodica 

 


