
                            R 0 M A N I A                               
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D I S P O Z I T I A   NR. 151/ 2013 
Privitor la : reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de 

Urgenta al comunei Muereasca, judetul Valcea 
 
          Primarul comunei Muereasca, judetul Valcea 
        Avand in vedere referatul compartimentului de specialitate 
inregistrat sub nr.3252 din 13.09.2013 prin care se propune 
emiterea unei dispozitii cu privire la reorganizarea Serviciului Voluntar 
pentru Situatii de Urgenta al comunei Muereasca, judetul Valcea 

In conformitate cu prevederile art.10 lit.(b) din Legea 
nr.481/2004 privind Protectia Civila (publicata in M.O. 
nr.1094/24.11.2004), art.5 alin.(1) din O.G. nr.88/2001 (publicata in 
M.O. nr.544/01.09.2001),  aprobata prin Legea nr. 363/2002 privind 
infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare 
pentru situatii de urgenta (publicata in M.O. nr.447/07.06.2002), 
art.1 din O.M.I.R.A. nr.195/20.04.2007 pentru aprobarea criteriilor de 
performanta privind structura organizatorica si dotarea serviciilor 
voluntare pentru situatii de urgenta (publicata in M.O. nr. 
288/02.05.2007), art.13, lit.(d) si art.14, lit.i) din Legea nr.307/2006 
privind apararea impotriva incendiilor ( publicata in M.O. 
nr.633/21.07.2006), art.6 lit.c) din O.M.A.I. nr.163/2007 Normelor 
Generale de aparare impotriva incendiilor (publicata in M.O. nr. 
216/29.03.2007)     

In temeiul art.68, alin.(1) si art.115, lit.(a) din Legea nr. 
215/2001, republicata, privind administratia publica locala, cu 
modificarile si completarile ulterioare, emite urmatoarea : 

 
D I S P O Z I T I E 

 



Art.1 Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei 
Muereasca, judetul Valcea de categoria I-a, reorganizat conform 
H.C.L. nr.9/07.02.2008 avand in compunere un numar de 31 
persoane, din care 1 (unu) angajat si 30 voluntari se incadreaza 
nominal dupa cum urmeaza: 
A) Sef Serviciu Voluntar pentru Situatii de Urgenta, domnul Popescu 
Marin  
B) Compartiment pentru prevenire, cu un numar de 7 (sapte) 
specialisti pentru prevenire stabiliti astfel: 
 
 
 

- pentru institutiile publice si operatorii economici din subordinea 
Consiliului Local, un specialist 

- pentru 200 gospodarii, un specialist 
Seful compartimentului pentru prevenire: domnul Dragoescu 
Viorel; 
Specialisti in prevenire: 
- doamna Popescu Elena 
- doamna Vilcu Elena 
- doamna Moraru Mirela 
- doamna Dragoescu Elena 
- doamna Buse Camelia 
- doamna Georgescu Luminita 

C) 1( una) Formatie de interventie, avand un numar de 23 persoane 
voluntare, constituita in vederea limitarii si inlaturarii urmarilor de 
urgenta pe intreg teritoriul sectoruli de competenta, fiind compusa 
din: 
             C.1) Seful Formatiei de interventie: domnul Chirita Mihai 
             C.2) Echipe specializate, formate din: 
C.2.1) 1 ( una) echipa specializata pentru interventie in caz de 
incendiu: 
Seful echipei specializate pentru interventie in caz de incendiu: 
domnul Chirita Mihai  
- Servant    domnul Tuianu Marian. 
- Servant    domnul Ene Alexandru 
- Servant    domnul Dinca Viorel 
- Servant    domnul Olanescu Florian 



- Servant    domnul Olaru N. Gheorghe 
- Servant    domnul Margu Virgil 
- Servant    domnul Ene Ion 
- Servant    domnul Georgescu Vasile 
- Servant    domnul Georgescu F.Petre 
- Servant    domnul Titu D. Ion 
C.2.2) 1 ( una) echipa specializata in domeniul instiintare-alarmare: 
 Seful echipei specializate in domeniul instiintare-alarmare: doamna 
Dragoescu Ramona 
- Servant    doamna Chirita Miahaela Maria 
- Servant    doamna Tasca Viorica 
- Servant    domnul Dragoescu Patru 
- Servant    domnul Dragoescu Florian 
C.2.3) 1 ( una) echipa specializata in domeniul evacuare: 
Seful echipei specializate in domeniul evacuare:Domnul Giurescu 
Petre 
- Servant    domnul Branzan Florin 
- Servant    domnul Bucsa Tiberiu 
- Servant    domnul Predescu Constantin Tudor 
C.2.4) 1 ( una) echipa specializata in domeniul sanitar:  
Seful echipei specializate in domeniul sanitar: doamna Badescu 
Adriana 
 
 
- Servant    doamna  Ene Mihaela 
- Servant    doamna  Georgescu Maria 

Art.3 Prezenta va fi comunicata in termenul prevazut de lege 
Institutiei Prefectului – Judetul Valcea in vederea exercitarii 
controlului de legalitate si tuturor persoanelor interesate. 
 
       
      PRIMAR 
   Ion Ungureanu 
                                                                   Vizat pentru legalitate 
                                                                      SECRETAR,   
                                                                   Elena Dragoescu  
 
 Muereasca, 18 septembrie 2013 


