
 

 
R O M A N I A 

JUDETUL BUZAU 
COMUNA SAPOCA 
JUDETUL BUZAU 

     
H O T A R A R E 

privind înfiinţarea „SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA“    
TIP  V1, pentru intervenţia în situaţii de urgenţă la nivelul  

comunei Săpoca, județul Buzău 
 

 
 Consiliul local al comunei Sapoca, judetul Buzau; 
 Avand in vedere: 
 -eferat de aprobare a primarului comunei, inregistrata sub nr. nr. 67/11.02.2020; 
 -avizul comisiei pe domeniu de specialitate din cadrul consiliului local, inregistrat 
sub nr. 68/11.02.2020; 
 -raportul consilierului juridic, inregistrat sub nr. 69/11.02.2020; 

-H.C.L. nr. 44/28.11.2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciului 
voluntar pentru situații de urgență ; 
 - 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; 

- art. 15 alin. (1)-(3) din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu 
modificările ulterioare; 

- art. 1 alin. (2) şi (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- art. 11 lit. e) şi art. 28 din Regulamentulde organizare şi funcţionare al 
Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 
1.490/2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 33 alin. (3)şi (7) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, 
republicată; 

- 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, 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,   

In temeiul art. 129 alin. (2) lit. “a”, art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. “a” si art. 
197 alin. (1)  si alin. (4) din Codul administrativ, aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019, 
 

H O T Ă R Ă Ș T E : 
 

Art.1. (1).Se aprobă înfiinţarea  „Serviciului voluntar pentru situaţii de 
urgenţă TIP V1 la nivelul comunei Săpoca, județul Buzău“ pentru intervenţia în 
situaţii de urgenţă, în forma prezentată în anexa nr.1 și  anexa nr. 2. 
 



 
(2).Constituirea, dimensionarea şi dotarea structurilor serviciului 

voluntar s-a făcut pe baza următoarelor criterii:  
 
TIPUL SERVICIULUI – V1; 
NUMĂR GOSPODĂRII DEFALCATE PE LOCALITĂŢI: 
1. Sat  Săpoca  -  730 
2. Sat  Mătești  -  661 
SUPRAFAŢA SECTORULUI: - 2 661 ha ;  
NUMĂRUL DE LOCUITORI : -3 418; 
TIPURILE DE RISCURI IDENTIFICATE ÎN PROFIL TERITORIAL AL 

LOCALITAŢII SUNT  URMĂTOARELE :    
 
DETALIEREA FIECĂRUI TIP DE RISC DE PE TERITORIUL 

ADMINISTRATIV;  
1.Sat Săpoca – Incendii in masa, incendii de vegetație, inundatii, cutremure 

de pământ, transport și depozit produse periculoase, muniție neexplodată, căderi de 
obiecte din admosferă și din cosmin, epidemii, epizotii; 

2.Sat Mătești – Incendii in masa, incendii de vegetație, inundatii, cutremure 
de pământ, transport și depozit produse periculoase, muniție neexplodată, căderi de 
obiecte din admosferă și din cosmin, epidemii, epizotii; 

 
SURSELE DE ALIMENTARE CU APĂ PENTRU STINGEREA INCENDIILOR  

(DETALII): 
- Hidranti; 
 
    STRUCTURA SERVICIULUI:  
1. Sef serviciu: compartiment prevenire; 
2. Echipa de interventie pentru stingerea  incendiilor;  
3. Echipa de cautare cercetare, transmisiuni alarmare, deblocare-salvare  
si suport logislic; 
DISTANTA FATA DE CEA MAI APROPIATA SUBUNITATE PROFESIONISTA DE 

POMPIERI: - 13 KM, fata de BUZAU. 
 
Art. 2. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a SERVICIULUI 

VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ TIP V1  la nivelul comunei Săpoca, 
județul Buzău, conform anexei nr. 3. 

Art. 3. Începând cu data prezentei, H.C.L. nr. 44/28.11.2005 privind 
înființarea, organizarea și funcționarea serviciului voluntar pentru situații de 
urgență, își încetează aplicabilitatea. 

Art.4.Anexele nr. 1-3  fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.5.- Secretarul general al comunei va aduce la cunostinta publica prezenta 

hotarare si o va comunica compartimentelor, institutiilor si autoritatilor interesate.  
 

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
IVAN ADRIAN 

  Nr.  18                                                                                           CONTRASEMNEAZĂ, 
SĂPOCA, 19 FEBRUARIE 2020                                     SECRETAR GENERAL AL U.A.T. SĂPOCA,                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                      Barchizeanu Maria-Tania 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Săpoca în ședința din data de 

19.02.2020 cu respectarea prevederilor art 139 alin (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu un număr de 13 voturi pentru,  0 abțineri, 0 voturi împotrivă din numărul total de 
13 consiliei în funcție și  13 consilieri prezenți la ședință. 
 


