
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FLORICA 

 
 PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind înfiinţarea 
„SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA “ 

TIP  V1 - pentru intervenţia în situaţii de urgenţă. 
 
 Consiliul local al comunei Florica, judeţul Buzău 
 Având in vedere: 

-referatul de aprobare al primarului Comunei Florica, Judeţul Buzău, 
inregistrat sub nr. 24/07.01.2020; 

-raportul de specialitate al responsabilului din cadrul compartimentului SVSU; 
-art. 17 alin. (1)şi (2)şi ale art. 33 alin. (1), (2)şi (4)-(6) din Legea nr. 

307/2006privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, 
- art. 15 alin. (1)-(3) din Legea nr. 481/2004privind protecţia civilă, republicată, 

cu modificările ulterioare, 
 - 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, 

 - 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, al art. 15 alin. (4) din Legea nr. 481/2004 privind 
protecţia civilă, republicată, cu modificările ulterioare,  

- 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,          

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1,)lit.d) ,art. 139 alin. (1) lit. si art. 197 
alin. (1)  si (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 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, 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2  Constituirea, dimensionarea şi dotarea structurilor serviciului voluntar 
s-a făcut pe baza următoarelor criterii:  

c) tipul serviciului – V1; 
d) număr gospodării in localitatea Florica– 830; 

     c)suprafaţa sectorului  -300 ha ;  
     d)numărul de locuitori :1265; 
     e)tipurile de riscuri identificate în profil teritorial al localitaţii sunt  următoarele :    
 Incendii de vegetatie, accidente auto; 
      f) sursele de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor  (detalii): un numar de 9 
Hidranti ,  



      g)structura serviciului: Sef serviciu: compartiment prevenire, Echipa de interventie 
pentru stingerea incendiilor si echipa cautare-cercetare transmisiuni-alarmare, 
deblocare- salvare si suport logistic 
     h)distanta fata de cea mai apropiata subunitate profesionista de pompieri  40 
km/Buzau .  
 Art.3. Secretarul  general delegat al comunei va comunica prezenta hotărâre 
autoritaţilor, persoanelor fizice si juridice interesate si se aduce la cunostinta publica 
prin afisare la sediul primariei, precum si pe pagina de internet wwwcomunaflorica.ro. 
 
             INITIATOR, 
               PRIMAR,  
         ING. ZAHARIA ION 
                                                                           
                                                                                    AVIZAT,  
                                                                 Secretar general  delegat comună 
                                                                           Lupu Marcelica Adriana 
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