ROMANIA
JUDETUL SIBIU
PRIMARIA ORASULUI AVRIG
SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU
SITUATII DE URGENTA
NR. 7665 /28.03.2017

CATRE
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI AVRIG
RAPORT DE ACTIVITATE 2015
a activitatii Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Avrig
Avand in vedere prevederile art.13, lit.i din Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva
incendiilor, OMAI NR.160/2007 privind prevenirea situatiilor de urgenta si OMAI nr.
163/2007 privind aprobarea normelor generale de aparare impotriva incendiilor, va prezentam
mai jos activitatea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Avrig (SVSU Avrig) pe
anul 2016.
Activitatea SVSU Avrig se desfasoara in conditii specifice, avand in vedere natura fiecarei
situatii de urgenta sau eveniment aparut, cu toate mijloacele de interventie din dotarea SVSU,
cat si cu alte forte cerute in sprijin, in functie de situatia de urgenta sau eveniment aparut.
Componenta de baza a activitatii membrilor SVSU este prevenirea populatiei, care consta
in:
-

Controale la gospodariile populatiei, la principalele institutii din subordinea
Consiliului Local si alti agenti economici de pe teritoriul orasului;
- Distribuirea de pliante cu rol de informare a populatiei si agentilor economici cu pivire
la principalele activitati de prevenire si stingere a incendiilor;
- Sensibilizarea si pregatirea cetatenilor pentru apararea impotriva incendiilor;
- Urmarirea in teritoriu a tuturor evenimentelor meteorologice si hidrologice, a lucrarilor
de igienizare a terenurilor agricole si alte activitati care au menirea sa duca la
reducerea numarului de incendii si implicit a cheltuielilor si pagubelor materiale pe
raza administrativ teritoriala a orasului Avrig.
Concomitent cu activitatea de baza, membrii serviciului desfasoara si alte activitati in
folosul comunitatii, conform ordinelor si dispozitiilor primite de la seful ierarhic superior.
Pregatirea de specialitate a membrilor SVSU Avrig se desfasoara in baza Planului de
pregatire anuala, conform Ordinului Prefectului si avizul Inspectoratului pentru Situatii de
Urgenta Sibiu, in fiecare luna cate o sedinta de pregatire cu durata de 4 ore, intr-o duminica a
lunii in care majoritatea membrilor angajati si voluntari ai SVSU au posibilitatea de
participare.
Incadrarea si dotarea SVSU Avrig pentru anul 2016 se prezinta astfel:
- Sef serviciu SVSU;
- 3 soferi angajati care efectueaza serviciul de permanenta la sediul institutiei 24 ore/zi;

- 10 pompieri voluntari cu contract de voluntariat;
- Autospeciala de stins incendii Mercedes Benz cu o capacitate de 3000 l;
- Autoutilitara pentru lucru la inaltime Magirus Deutz;
- Motopompe de apa curate (2 buc);
- Motofierastru ;
- Generator 2 kw;
- Echipament de protectie, materiale si accesorii necesare la interventii;
Pentru imbunatatirea activitatii de interventie a SVSU Avrig, in viitor ar fi necesar, in
principal, achizitionarea urmatoarelor materiale:
- Motopompa ape murdare;
- Motopompa apa curate cu o adancime de absortie mai mare de 8m;
- Achizitionarea de echipament de protectie( pantofi si tricouri) pentru membrii SVSU;
- Achizitionarea unei sirene electrice pentru localitatea Glamboaca;
Activitatea de pregatire si interventie a SVSU Avrig in anul 2016 a constat in urmatoarele:
IANUARIE
In zilele de 04, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 14, 20, 21, 26, 27, 28, 29 – 01-2016 transport apa in
Sacadate pentru populatie (1 sofer);
In zilele de - 02, 13.01.2016 - transport apa la adapostul de caini de la U.M. Marsa si s-a
spalat pe jos (1 sofer);
17-01-2016 – pregatirea lunara cu membrii serviciului;
FEBRUARIE
In zilele de 01, 03, 05, 08, 11, 12, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 29 – 02-2016 transport apa in
Sacadate pentru populatie (1 sofer);
09-02-2016 – transport apa la adapostul pentru caini de la U.M. Marsa si s-a spalat pe jos (1
sofer);
23-02-2016 – incendiu de pajiste in Ostrov;
14-02-2016 – pregatirea lunara cu membrii serviciului;
MARTIE
In zilele de 01, 03, 04, 07, 08, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 21, 23, 24, 31 – 03-2016 transport apa in
Sacadate pentru popilatie (1 sofer);
12-03-2016 – pregatirea lunara cu membrii serviciului;
14-03-2016 – incendiu de pajiste in zona Garii;
01-03-2016 – incendiu de pajiste in Ostrov;
01-03-2016 – simulare incendiu impreuna cu cei de la I.S.U. Sibiu;
29-03-2016 – udat spatii verzi;
29-03-2016 – spalat de strazi in Avrig;
APRILIE
In zilele de – 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 13, 14, 15, 19, 21 – 04-2016 transport apa in Sacadate
pentru populatie (1 sofer);
In zilele de - 04, 06, – udat spatii verzi;
30-04-2016 – pregatirea lunara cu membrii serviciului;

05-04-2016 – incendiu in padure pe Valea Avrigului vis-a-vis de uzina de apa;
07-04-2016 – transport apa la adapostul pentru caini de la U.M. Marsa si s-a spalat pe jos (1
sofer);
10-04-2016 - interventie cu motopompa la inundatie subsol 1 angajat 4 voluntari;
14-04-2016 – decolmatat un podet in Sacadate;
MAI
In zilele de - 12, 20 – 05-2016 transport apa in Sacadate pentru populatie ( 1 sofer);
08-05-2016 – pregatirea lunara cu membrii serviciului;
11, 12, 13, - spalat strada Samuel Brukenthal;
27-05-2016 – spalat strada dintre bl. 15 – 16 si pe str. Gheorghe Lazar;
IUNIE
In zilele de - 04, 09, 14, 21, 30 – 06-2016 transport apa in Sacadate pentru populatie ( 1
sofer);
01-06-2016 – s-a dus o masina de apa la targul de animale in Sticla;
03-06-2016 – s-a iesit cu autospeciala P.S.I. pentru a desfunda o conducta de apa de la cimitir;
08, 09, 11 -06-2016 – pregatirea cu membri serviciului in vederea concursului de la Sibiu;
15-06-2016 – s-a spalat in centrul Avrigului;
23-06-2016 – o masina de apa pe Dj 105 F ;
IULIE
In zilele de - 05, 06, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 27, 28 – 07-2016 - transport apa in Sacadate
pentru populatie ( 1 sofer);
10-07-2016 – s-a iesit cu autospeciala P.S.I. pe str. Samuel Brukhental nr. 78, pentru ca o
persoana a dat drumul la iaz pe parau si a aparut posibilitatea inundarii gradinei;
16, 17-07-2016 – s-a iesit cu autospeciala P.S.I. in bradu pentru a scoate apa din pivnitele
oamenilor provocata de inundatii, s-a folosit motopompa;
20-07-2016 – s-a iesit cu autospeciala P.S.I. in Bradu pentru a scoate apa din pivnita catorva
locatari ca urmare a inundatiilor, s-a folosit motopompa;
25-07-2016 – s-a iesit cu autospeciala P.S.I. pentru a spala zona centrala;
26-07-2016 - s-a iesit cu autospeciala P.S.I. pentru a decolmata un canal de pe str. Closca colt
cu Eroilor;
31-07-2016 - pregatirea lunara cu membrii serviciului;
AUGUST
In zilele de - 02, 05, 06, 09, 11, 17, 18, 23, 24, 29, 30 – 08-2016 transport apa in Sacadate
pentru populatie ( 1 sofer);
03-08-2016 - s-a iesit cu autospeciala P.S.I. in Bradu pentru a duce o masina de apa la un pod
care se betona;
06-08-2016 - s-a iesit cu autospeciala P.S.I. pentru supraveherea extinderii focului de pe
proprietatea d-nului Stanila Ghe, avand autorizatie de lucru cu focul;
12-08-2016 - s-a iesit cu autospeciala P.S.I. la targul de animale pentru dezinfectare la intrare;
21-08-2016 - pregatirea lunara cu membrii serviciului;
31-08-2016 – s-a dus o masina de apa la U.M. marsa pentru activitatea Overlold;

SEPTEMBRIE
In zilele de - 01, 05, 06, 08, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29 – 09-2016 transport apa in
Sacadate pentru populatie ( 1 sofer);
03-092016 – incendiu pe str Bisericii in Ostrov;
07-09-2016 – s-a decolmatat doua tevi de scurgere pe str Unirii;
16-09-2016 – incendiu pe Valea Avrigului la o anexa de gunoi;
22-09-2016 – exercitiul de alarmare pe str Gheorghe Lazar la Scoala Generala;
23-09-2016 – incendiu la targul de animale;
18-09-2016 - pregatirea lunara cu membrii serviciului;
OCTOMBRIE
In zilele de - 01, 03, 05, 07, 10, 12, 13, 18, 21, 24, 25, 27, 27 – 11-2016 transport apa in
Sacadate pentru populatie ( 1 sofer);
30-10-2016 - pregatirea lunara cu membrii serviciului;
NOIEMBRIE
In zilele de - 01, 10, 22, 23, transport apa in Sacadate pentru populatie ( 1 sofer);
07-11-2016 – incendiu la cosurile de gunoi intre blocuri;
11-11-2016 – incendiu la o gospodarie in localitatea Sarata;
19-11-2016 – incendiu in Avrig pe str. Mihai Eminescu nr. 12;
25-11-2016 – incendiu la un saivan de fan la Podul lui Moise;
27-11-2016 - pregatirea lunara cu membrii serviciului;
DECEMBRIE
In zilele de - 06, 09, 13, 16, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30 – 12-2016 - transport apa in Sacadate
pentru populatie ( 1 sofer);
09-12-2016 - s-a curatat o fantana in Sacadate;
13-12-2016 – s-a curatat o fantana in Sacadate si una in Glamboaca;
04-12-2016 - pregatirea lunara cu membrii serviciului;
Pe langa activitatile mentionate mai sus , SVSU Avrig a desfasurat prin intermediul
sefului de serviciu si inspectorului de protectie civila permanenta in cazul avertizarilor trimise
de catre INMH Sibiu, ISUJ Sibiu, Consiliului Judetean Sibiu si Institutia Prefectului judetului
Sibiu.
Totodata s-a dat curs tuturor solicitarilor institutiilor mai sus amintite din punct de vedere
al documentelor si actelor solicitate.
Intocmit,
Sef serv. SVSU Avrig
Ing. Miclea Lucian

