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PRIMAR

. D IS P OZ ITIEPrivind încadrareanominală şi dotarea Serviciului VoluntarpentruSituaţii de Urgenţă de tip V] al
“ comunei Peştera, judeţul Constanţa

DoamnaNICOLETA VRABIE, primarul comunei Peştera, judeţul Constanta, având în vedere:
— referatul intocmit de către Compartimentul SSM/PSI/ Situaţii de Urgenţă, în care propunereorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă ca urmare a modificărilor legislativeapărute de la data ultimei reorganizări a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comuneiPeştera, judeţul Constanţa, precum şi a modificărilorsurvenite în randul angajaţilor;
- prevederile Ordinului nr.75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea,încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă, e— prevederile art.10, lit.„b”din Legea Nr.481/08.l 1.2004 privind protecţiacivilă, republicată;
— prevederile art.5, al.(l) din Ordonanţa Guvernului României nr.88/30.08.2001, aprobată prin Legeanr.363/07.06.2002 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentrusituaţii de urgenţă;

— prevedreile art.l3, litera “d”si art.l4, lit.„i”, din Legea nr.307 din l2 iulie 206, privind apărareaîmpotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
— prevederile art.6, lit.“c” din O.M.A.l.Nr.l63/28.02.2007 pentru aprobarea Normelor Generale deapărare împotriva incendiilor,
— dispoziţiile art.243 alin.1 lit.a din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şicompletările ulterioare,
Întemeiul art.155, alin.(l), lit.e) coroborat cu art.l96, alin.(l), lit.b) din O.U.G.nr.57/2019 privindCodul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

DISPUNE
Art.l — Începand cu data emiterii prezentei dispozitii se stabileşte componenţa ServiciuluiVoluntar pentru Situaţii de Urgenţă de tip VI al comunei Peştera, judetul Constanta, constituită dintr-un numar de 25persoane.
Art.2 — Domnul VrînceanuAdrian este Şeful Serviciului Voluntarpentru Situaţii de UrgenţăArt.3 — Compartimentulpentruprevenire se constituie dintr-un nr de 5 specialişti astjîel :

- Şef compartiment pentru prevenire — LUNGUMIHAI
- Specialisti prevenire: - Gandac Romică,

— Vrabie Ion,
- Chiru George,
- Dan Nicolae

Art.4 — Formatie de interventie, avand un numar de 19 persoane, constituită în vederea limităriisi inlaturarii urmărilor situaţiilor de urgenţă pe întreg teritoriul sectorului de competenţă, fiind
compusă din:

a)— Şefformatie interventie— CEAPAVCOSTEL
b) Echipe specializate compuse din:

o echipa specializatăpentru intervenţie în caz de incendiu;sef echipa specializata — POPESCU NICOLAE-A URELIAN
Servant — Ardeleanu Doru
Servant — Trifu Mihai
Servant — Moise Nicolae
Servant — Chiriţa Cornel
Servant— Dan Ortenziu



. echipa specializată în domeniul avertizare-alarmare
şef echipa specializată — TA'NASEMARIUS
Servant (electrician — alarmare localitatea Pestera ( sirena ) — Păr Cristian
Servant (alarmare localitatea Izvoru Mare — clopot) — Vilcu Iulian
Servant (alarmare localitatea Ivrinezu Mare — clopot) — Deacu Valentin
Servant (alarmare localitatea Ivrinezu Mic — clopot ) — Luca Doru
Servant (alarmare localitatea Pestera — clopot) — Cosor Claudiu
. echipa specializata in domeniul căutare-deblocare-salvare—evacuare;
şef echipa specializata —ANCUTA EUGEN
Servant — Lupşa Iulian
Servant — Cosor Ion
Servant — Axinte Stefan
Servant — Scurtu Grigore
Servant — Ignat Miluţă

c) Echipamentul necesar în dotarea echipei specializatepentru intervenţie în caz deincendiu va cuprinde următaarele:
1 (una ) vidanja cu kit
1 (unu) buldoexcavator
2 (două) tractoare
2 (doaua) remorci
l (unu) plug
maturoaie cu coada
tarnacoape
cangi cu coada ;

topoare ;

Iopeti;
stingatoare PIO
Hirci
găleţi
Sape
cizme cauciuc
pelerine ploaie

Art.5 — Compartimentul de specialitate al primarului comunei va duce la indeplinire prevederileprezentei dispozitii,
Art.6 — Cu data emiterii prezentei dispozitii isi inceteaza aplicabilitatea dispoziţia anterioarănr.147/24.06.2020.

_Art.7 — Secretarul general al comunei va transmite prezenta dispoziţie în termenul prevăzut de legeInstitutiei Prefectului judetului Constanţa, compartimentului de specialitate, precum si Inspectoratuluipentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea„ al judeţului Constanţa.

Wb:

Primar, Peştera, //Oé'ZOZ/Vrabie Nicoleta Nr. /â$
Contrasemnează,
Secretargeneral,
Preda Lenuta /


