ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
PRIMARIA LOCALITATII BARCANESTI
REGULAMENTUL DE ORGANIZARE $I FUNCTIONARE A SERVICIULUI
voLUNTAR PENTRU sITUATITDE URGENTA nlnc'l'Nrsrt
CaPitolul

I

:

DISPOZITII GENERALE
organizarea, modul de funcJionare, componenta, atribuliile 9i
stabilegte
prin
D
<
Regulament
prezentul
Art. 1.
_se
a{, l5 din Legea nr' 4811200.4 privind protectia civil6' a
dotarea serviciului uoruni. p"rtiu situalii de urgentd confoin
clasificare a unitafilor administrativ-teritoriale,
criteriilor-de
HotSrarii Guvernului nr. 64212g.06.2004 pentrulpiouurru
de tipurile de riscuri
civile, in
protecliei
vedere-al
pun.t
de
Jin
institufiilor publice gi operatorilor economici
^functie
g6l20i6 - pentru aprobarea criteriilor de performan([ privind constituirea,
specifice, lnbazaprevederiloro.M.A.I. nr.
pentru situalii de Urgenfa
incadrarea gi dotarei Serviciilor voluntare Ei a Serviciilor Private
denumit in continuare serviciu, se constituie,
Barcane^sti,
Urgen(6
de
Situa{ii
pentru
voluntar
(1)Serviciul
Art. 2.
parte din structura organizatorica a acestuia'
gi
f6c6nd
potrivit legii in comuna Barcanesti, in subordinea cortitliutri local
Activitatei serviciului este coordonatd de cltre primar'
Sediul serviciului este dispus in sediul primariei'
precum 9i in localitalile cu
asigura intervenJia in sectorul de baz6 ( teritoriul administrativ )
(2)Serviciu voluntar

de urgenf6 create sau deslb$oarE acJiuni pentru aplicarea
care areincheiat contract de intervenfie, ca urnare a situaJiilor
logisticd a popula]iei din zonele afectate, sprijinirea
hot6r6rilor GLSU privind limitarea uim[rilor dezastrelor, asigurarea
intervenJiei acestora'
fo(elor de intervenlie profesioniste (pompierii militari, ambulan(a, etc) pe timpul
astfel la nord Municipiul Ploiesti la est
delimitat
(3) Serviciul iii ira"prin.tie atriuullite in sectorul de competenld
puchenii
de competen!6 este acoperit, din
sectorului
teiitoriul
Mari.
comuna Rafov la vest comuna Brazi lasud comuna
voluntar din fiecare sat component cu
punct de vedere al intervenliei, in timpul de raspuns legal cu membrii serviciului
mijloacele de interventie din dotare'

Art. 3.

Serviciul are urmdtoarele atribulii principale

:

.
! respectarea regulilor
-^^..r:r.
a. desf6gurarea activit6lii de prevenire, iniormare gi instruire privind cunoaiterea 9i

9i

masurilor de aparare impotriva incendiilor 9i a situatiilor de urgenta ;
sau alte mdsuri de
b. executa acfiuni de interventie pentru st-ingerea iniendiilor, salvare 9i deblocare, evacuare
cltre;
protec[ie a persoanelor 9i a bunurilor, dispuse de
tipurile de riscuri, in
la
c. desf6goar6 alte acliuni de limitare 9i inlaturare a urmdrilor situafiilor de urgenJ6, toate
colaborare cu alte servicii de urgenJa sau cu servicii profesioniste;
minime de supravefuire a
d. pune in aplicare maiuriie dispuse de pregedintele CLSU pentru asigurarea condiliilor
populaliei

;

urgenla pentru asigurarea
e. colaboreaza cu toate structurile locale, zonale sau nafionale din domeniul situaliilor de
eficiente.
operative
interventii
unor
9i
unui nivel de operativitate crescut gi desl6gurarea

Capitolul II:
ORGANIZAREA $I ATRIBUTITLE SERVICIULUI VOLUNTAR

Art. 4. Constituirea, dimensionarea

gi dotarea structurilor serviciului voluntar s-a f6cut pe baza urmdtoarelor criterii,

pentru sectorul de comPetentd:
a) suprafala sectorului 3725ha;
b) numIrul de locuitori : 9700
Satul Barcanesti loc - 3340;
Satul Romansti loc - 1980;
Satul Tatarani loc - 3160;
Satul Ghighiu loc. - 790;
Satul Puscasi loc. - 430.
c) clasificarea localitalii din punct de vedere al riscurilor, conform catalogului local emis de c6tre I.S.U.Prahova;

-

d) tipurile de riscuri identificate in profil teritorial al localitalii sunt urmdtoarele
Cutremur de pamant - risc major poate afecta intreaga localitate
Accidente pe caile de transport rutiere si feroviare- risc major
Incendii de padure - risc minim - nu afecteaza gospodariile cetatenilor
Fenomene meteorologice deosebite - risc major
Inundatii - risc minim
Accidente la operatori economici - risc major

-

e)

ciile

de comunicafii rutiere gi gradul de practicabilitate al acestora

:

:

