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email: primaria_grivita2000 yahoo.com 

RAPORT DE ACTIVITATE 

Se aproba, 
Primar 

Munteanu Alin Iuliana 

privind Serviciul Voluntar pentru Situatii de urgenta 
in semestrul II, anul 2016 

Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Grivita are drept scop prevenirea, 
monitorizarea ~i gestionarea situatiilor de urgenta care ar putea aparea pe teritoriul comunei. 

in prezent serviciul a fost incadrat in categoria a-1-a ~i are in componenta voluntari, 
speciali~ti de prevenire ~i un angajat - Sef Serviciu Voluntar pentru Situatii de Urgenta. 

Serviciul are ca scop principal prevenirea riscurilor producerii unor situatii de urgenta prin 
activitati de indrumare, control precum ~i de interventie, in timp oportun, pentru limitarea s-au 
inlaturarea consecintelor situatiilor de urgenta ~i efectueaza actiuni de prim ajutor ~i salvarea 
oamenilor ~i a bunurilor materiale in caz de dezastre (incendii, inundatii, cutremure, alunecari de 
teren ~i accidente chimice ). 

in semestrul II al anului 2016 activitatea de aparare impotriva incendiilor s-a des:Ia~urat in 
conformitate cu Legii nr. 307/2006, privind apararea impotriva incendiilor, Ordinul nr. 163/2007, 
privind aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor ~i pe baza dispozitiilor 
specifice de aparare pentru domeniul public ~i privat al Comunei Grivita aprobate de Consiliul 
Local. 

Activitatea de prevenire ~i informare a populatiei despre necesitatea respectarii regulilor 
P.S.I. specifice unui anumit sezon s-a realizat prin controale la gospodariile cetatenilor, afi~are de 
pliante ~i bro~uri in zonele des frecventate de localnici (avizier primarie, in statiile de autobuz, ~coli, 
gradinite ~i agenti economici). 

Pregatirea populatiei s-a efectuat prin informarea preventiva privind modul de comportare in 
cazul manifestarii unor situatii de urgenta, privind: 

- cunoa~terea semnalelor de avertizare; 
- cunoa~terea ~i folosirea mijloacelor de protectie individuala, a locurilor de adapostire 

exsistente ~i a modului de comportare pe ocuparii lor; 
Pregatirea elevilor s-a des:Ia~urat in cadrul orelor de dirigentie ~i educatie. 
Pe langa pregatirea elevilor, actiunile de informare preventiva au vizat ~i celelalte categorii 

de populatie, cum ar fi salariatii ~i pensionarii. 
Pe linia de prevenire ~i informare au fost controlate 56 gospodarii la nivelul Comunei Grivita 

unde s-a constatat ca au fost respectate regulile ~i masurile de prevenire a incendiilor. Pe timpul 
controalelor au fost aplicate avertismente verbale. 

Pe timpul controalelor la gospodariile cetatenilor le-au fost prezentate Regulile de 
comportare in situatii de urgenta cum ar fi: 

- reguli ~i masuri P.S.I. ce trebuie respectate in exploatarea instalatiilor ~i consumatorilor 
electrici, buteliilor de aragaz ~i aparatelor de uz casnic, incendiile la gospodariile din mediul rural ~i 
modul lor de prevenire, exploatarea mijloacelor de caldura cu ~i tara acumulare de caldura, la 



adaposturile de animale ~i depozitele de furaje, prevenirea jocului copiilor cu focul, preintampinarea 
izbucnirii incendiilor la gospodariile cetatene~ti, atunci cand se folose~te focul deschis; 

- masuri de limitare a efectelor cutremurelor de pamant asupra cladirilor. 
- modul de manifestare a inundatiilor ~i efectele acestora ~i reguli de comportare in cazul 

aparitiei viiturilor; 
- modul de comportare in cazul fenomenelor meteo periculoase (furtuni, inzapeziri, 

canicula); 
- reguli de protectie, comportare ~i actiune a populatiei in cazul descoperirii munitiilor 

neexplodate. 
Atat in perioada rece, cat ~i in perioada de vara au fost realizate o serie de activitati specifice, 

cum ar fi: 
- au fost identificate femeile gravide din Comuna Grivita pentru a interveni mtr-o situatie de 

urgenta; 
- au fost identificate persoanele cu dizabilitati ~i batranii cu varsta de peste 70 ani; 
- s-a intervenit cu voluntarii la deszapezire in gospodariile persoanelor sus mentionate. 
Biserica joaca un rol important in cadrul comunitatilor rurale astfel ca pentru evitarea 

producerii unor evenimente nedorite, au fost initiate o serie de masuri privind apararea impotriva 
incendiilor specifice laca~elor de cult, cum ar fi: 

- aducerea la cuno~tinta enoria~ilor pe timpul manifestarilor religioase a unor reguli 
minimale ce trebuie respectate in biserica, 1n vederea prevenirii incendiilor, modul de comportare 
pe timpul producerii unui incendiu pe timpul slujbelor, in scopul pastrarii calmului, evitarii 
accidentelor nedorite ~i a panicii nedorite in timpul evacuarii. 

Din punct de vedere al activitatii de sting ere a incendiilor, in semestrul II al anului 2016 nu 
au fost interventii la stigerea incendiilor. 

Avand in vedere prevederile Legii nr. 307/12.07.2006 privind apararea impotriva incendiilor 
~i a Legii nr. 481/2004 privind protectia civila pentru buna des:fa~urare a activitatii Serviciului 
Voluntar pentru Situatii de Urgente, Consiliullocal are urmatoarele obligatii: 

- aproba Planul de analiza ~i acoperire a riscurilor, stabile~te resursele necesare pentru 
aplicarea acestuia; 

- emite hotarari, cu privire la organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor; 
- aproba regulamentul de organizare ~i functionare al acestuia; 
- prevede distinct potrivit legii din resursele financiare ale bugetului local sumele necesare in 

vederea organizarii inzestrarii, functionarii ~i indeplinirii atributiilor legale de catre serviciile de 
urgenta infiintate; 

- cuprinde anual in bugetul local sumele necesare pentru asigurarea bunurilor din dotarea 
S.V.S.U. pentru cazurile de avarie, distrugere sau pentru alte evenimente, precum ~i pentru 
asigurarea de persoane ~i raspundere civila a personalului cu atributii pe linii de interventie, pentru 
cazurile de invaliditate sau deces, produse prin accidente, catastrofe ori alte asemenea evenimente 
intervenite in timpul ~i din cauza indeplinirii atributiilor specifice; 

- asigura imobile ~i spatii corespunzatoare pentru functionarea S.V.S.U. 
Personalul serviciului de urgenta are dreptulla indemnizatii pentru timpul efectiv de lucru la 

interventii ~i la celelalte activitati prevazute in programul serviciului, cuantumul orar al 
indemnizatiei fiind stabilit ~i aprobat de Consiliullocal. 

De asemenea, pe timpul cat se afla la cursuri de pregatire ~i concursuri profesionale, 
personalul serviciului de urgenta, beneficiaza de deplasare, cazare ~i diuma, care se acorda de 
Consiliullocal. 

2 



Conform Legii 48112004 privind protectia civiUi, Consiliul local aproba planurile anuale ~i 
de perspectiva pentru asigurarea resurselor umane, materiale ~i financiare destinate prevenirii ~i 

gestionarii situatiilor de urgenta. 
Conform HG nr.1579/2005 pentru aprobarea statutului personalului voluntar din serviciile de 

urgenta voluntare, principalele drepturi de care beneficiaza voluntarul din serviciile de urgenta sunt: 
- uniforma, echipament de protectie,aparatura ~i mijloace de in~tiintare asigurate gratuit de 

beneficiarul voluntariatului; 
- control medical anual asigurat gratuit de Consiliullocal care a infiintat serviciul de urgenta 

voluntar; 
- sa beneficieze de reducere din impozitullocal pe perioada contrctului de voluntariat; 
- sa beneficieze de scutire pentru urmatoarele taxe: situatii de urgenta ~i paza comunala. 
Toate cheltuielile curente ~i de capital aferente serviciilor de urgenta se acorda din bugetele 

locale pe baza hotararii Consiliului local. 
De aceea vin in fata dumneavoastra cu rugamintea sa analizati ~i sa luati masurile necesare 

conform legislatiei in vigoare, pentru des!a~urarea in bune conditii a Serviciului Voluntar pentru 
Situatii de Urgenta. 

In baza ordinului nr. 718/2005, modificat ~i completat cu Ordinul nr. 195/2007, pentru 
aprobarea "Criteriilor minime de performanta privind organizarea ~i functionarea serviciilor 
voluntare pentru situatii de urgenta ", a Legii nr. 481 /2004 vin cu propunerea sa aprobati fonduri 
necesare pentru buna des!a~urare a Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta. 

Va multumesc, 

Pre~edinte de ~edinta 
Consilier 

Intocmit 
$efS.V.S.U, 

Tudose Mihai Cristian 

~ 
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