
1 | P a g e  

 

Primaria Urecheni 
Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta Urecheni 

NR.5185 DIN 09.11.2011 
 
  
  
 
 
 

Raport semestrul al II lea 2011 
privind analiza capacitatii de aparare impotriva incendiilor si 

masuri de inbunatatire a acestora. 
 
Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta Urecheni infiintat prin HCL  Nr 
8/17.02.2006 are urmatoarele atributii principale: 
-desfăşoară activităţi de prevenire, informare, educare şi instruire privind 
cunoaşterea şi respectarea regulilor, măsurilor, instrucţiunilor şi normelor de 
apărare împotriva incendiilor şi protecţie civilă şi de pregătire a populaţiei 
privind comportarea în situaţii de urgenţă; 
-execută acţiuni de intervenţie pentru stingerea incendiilor, salvare şi deblocare, 
evacuare, adăpostire şi protecţie a persoanelor, animalelor şi bunurilor materiale 
şi de prim ajutor în situaţii de urgenţă; 
-desfăşoară activităţi de limitare şi înlăturare a urmărilor situaţiilor de urgenţă 
în cooperare cu alte servicii de urgenţă şi / sau structuri cu atribuţii în 
managementul situaţiilor de urgenţă; 
-pune în aplicare, în limita competenţelor legale, măsurile stabilite şi dispuse de 
comitetul local pentru situaţii de urgenţă pentru prevenirea situaţiilor de urgenţă 
şi asigurarea condiţiilor minime de supravieţuire a populaţiei în astfel de situaţii; 
-colaborează cu toate structurile locale,zonale şi/sau naţionale din domeniul 
situaţiilor de urgenţă pentru asigurarea unor intervenţii operative şi eficiente în 
cazul producerii situaţiilor de urgenţă. 
In semestrul  II, anul  2011, S.V.S.U Urecheni a participat la lichidarea celor 
două foccare de incendiu de pe raza de competenta ,în cooperare cu 
detaşamentul de pompieri Tg Neamţ şi maşina de intervenţie de la SVSU 
PASTRAVENI 
In acest sens in lunile august-decembrie specialistii in prevenire si seful S.V.S.U 
au desfasurat actiuni de control si indrumare la un numar de 783 gospodarii ale 
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populatiei si 10 controale la institutii publice, cu aceasta ocazie au fost date un 
numar de 35 de avertismente verbale cu termene de remediere 2saptamini. 
Au fost constatate nereguli privind curatarea cosurilor de fum si cosuri 
deterioarate. 
Au fost intocmite toate planurile solicitate de catre ISU Neamt, am participat la      
instruirile prevazute in Planul de pregatire pentru situatii de urgenta. 
Am desfasurat trimestrial sedinte de instruire cu personalul voluntar din cadrul 
S.V.S.U., Am verificat si reincarcat stingatoarele din dotarea primariei Am 
incheiat un numar de 5 contrace de asigurare pentru o parte din voluntari  
deoarece bugetul alocat S.V.S.U. este redus si nu avem posibilitatea incheierii 
unor astfel de contracte pentru toti voluntarii. 
Am desfasurat actiuni de prevenire prin Campania” O casa sigura o viata in 
plus”aceasta campanie fiind adresata cu precadere copiilor in virsta de 3-6 
ani,7-14 ani, cu aceasta ocazie  au avut loc informari cu privire la regulile de 
prevenire si stingere a incendiilor, concursuri tematice, prezentarea unor filme 
educative.In lunile octombrie şi noiembrie s-a desfasurat o campanie de  
informare publica privind,măsuri si reguli de prevenirea incendiilor în sezonul 
rece,în acest sens s-au distribuit la bisericile de pe raza comunei cu ocazia 
slujbelor ,pliante cu recomandări pentru sezonul rece.In perioada 15.11-17.11 la 
nivelul prmariei Uecheni a avut loc controlul de fond al Inspectoratului Pentru 
Situaţii De Urgentă Neamţ,urmare a contrlului si a planului de pregatirea a 
Serviciului Voluntar Urecheni pe anul 2011 in data de 17 .11 2011 a avut loc 
exerciţiu de alarmare publica cu convocarea tuturor structurilor din subordinea 
Comitetului Local Pentru Situaţii De Urgenţa URECHENI,au participat din 
partea ISU NEAMT Domnul Căpitan JINGA BOGDAN ,din partea Primariei 
domnul Primar fiind Preşedintele Comitatului Local Pentru Situaţii De Urgenţă 
şi domnul Viceprimar  fiind Vicepreşedintele Comitetului Local Pentru Situaţii 
De Urgenţă ,în urma  exerciţiului de alarmare publica ,si a controlului efectuat 
de catre ISU NEAMT  prin Căpitan JINGA BOGDAN şi Căpitan 
BUCURESTEANU RELU , Serviciul Voluntar Pentru Situaţii De Urgenţă a 
obţinut calificativul  FOARTE  BINE. 
In continuare  in vederea bunei functionari a S.V.S.U Urecheni pe linia 
prevenirii si stingerii incendiilor avem in vedere: 
        -intensificarea numarului de controale la gospodariile populatiei si institutii 
subordonate Consiliului local; 
       -participarea activa a populatiei la campaniile de prevenire si stingere a 
incendiilor; 
       -amenajarea unei rampe de alimentare cu apa a masinilor de interventii la 
incendii. 
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       - achizitionarea unui pichet mobil pentru satul Ingaresti. 
         - achizitionarea unei sirene de avertizare pentru satul Ingaresti. 
         -achizitionarea a doua pichete fixe pentru Caminul cultural si Biblioteca 
comunala. 
        
     Sef S.V.S.U 
                                                                                Pascu Fanica Ovidiu 
 
 
 


