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PROIECT  
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL BECENI 

 
H O T A R A R E 

PRIVIND ÎNFIINŢAREA 
„SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA “ TIP  V1 

PENTRU INTERVENŢIA ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ 
     
  Primarul  comunei BECENI, judetul Buzau; 
      Avand in vedere: 

- Referatul de aprobare al primarului, inregistrat la nr.5471/05.12.2019; 
- Referatul compartimentului de specialitate din cadrul UAT BECENI, 

inregistrat la nr.5470/05.12.2019; 
- 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; 
- Prevederile art. 15 alin. (1)-(3) din Legea nr. 481/2004 privind protecţia 

civilă, republicată, cu modificările ulterioare, 
- prevederile art. 1 alin. (2) şi (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001 

privind 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,  

- prevederile  art. 11 lit. e) şi art. 28 din Regulamentul de 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. 307/2006 privind 
apărarea împotriva incendiilor, republicată,  

- prevederile  art. 15 alin. (4) din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, 
republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 
15/2008, cu modificările şi completările ulterioare 

- prevederile OMAI nr. 75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanță 
privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și private 
pentru situații de urgență,         

Prevederile art. 129, alin. (2), lit. d) completat de prevederile alin. (7), lit. h) , ale 
alin. (14) precum şi de prevederile art. 139, , alin. (1) şi ale art. 196, alin. (1) lit. a) 
din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 

HOTĂRĂRĂŞTE: 
 
Art. 1. Se aprobă înfiinţarea „Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă TIP 
V1“ pentru intervenţia  în situaţii de urgenţă. 
(2)  Constituirea, dimensionarea şi dotarea structurilor serviciului voluntar s-a 
făcut pe baza următoarelor criterii:  

 tipul serviciului – v1; 
 număr gospodării defalcate pe localităţi:   

1. Beceni:159 gospodării 
2. Arbănaşi: 9 gospodării 
3. Cărpiniştea: 107 gospodării 
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4. Dogari:121 gospodării 
5. Floreşti: 160 gospodării 
6. Gura Dimienii: 288 gospodării 
7. Izvoru Dulce: 407 gospodării 
8. Mărgăriţi: 187 gospodării 
9. Valea Părului: 545 gospodării 

 Total comuna: 1983 gospodării 
 suprafaţa sectorului: 7643,09 ha ;  

 numărul de locuitori: 4223 ; 

 tipurile de riscuri identificate în profil teritorial al localitaţii sunt  următoarele 

:    

 cutremur;  

 inundaţii;  

 alunecări de teren;  

 incendii; 

 sursele de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor : 

 hidranţi exteriori satul Beceni și Gura Dimienii,  

 sistem de alimentare cu apă surse subterane. 

 distanta fata de cea mai apropiata subunitate profesionista de pompieri 
:32km;  

 Pe raza comunei Beceni funcționează un punct de lucru deservit de 
către personalul din serviciul profesionist pentru situaţii de urgenţă 
din cadrul I.S.U. „Neron Lupaşcu” al judeţului Buzău. 

 Punctul de lucru menționat mai sus funcționează într-un spațiu aflat în  

patrimoniul comunei Beceni, iar cheltuilelile necesare  pentru întreţinerea  şi 

plata utilităţilor aferente sunt suportate din bugetul local al comunei Beceni. 

        Art.2. Se aprobă organigrama, structura şi numărul de personal ale 
Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă din comuna BECENI,  conform 
anexelor nr. 1 si  nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
        Art.3. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare Serviciului 
Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă BECENI, prevăzut în anexa nr.  3,  care  face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
        Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează 
primarul comunei BECENI  si șeful Serviciului  Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă 
BECENI. 
        Art.5. Secretarul general al comunei va asigura comunicarea prezentei 
hotărâri către personae și autoritățile interesate. 
Initiator, 
Primar, 
Dumitru Laurențiu CONSTANTIN 

                                                                                   
Avizat,   

Secretar general al comunei,                                    
Elena Cârcei 

Nr. 3/21.01.2020           
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