
 

 
 
Proiect nr. 3 / 03.01.2020 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PÂRSCOV 
 

 
 
 

HOTĂRÂRE 
                                             privind înfiinţarea  

„SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA “ 
                                             TIP  V2 

pentru intervenţia în situaţii de urgenţă. 
Consiliul local al comunei Pârscov 
Având în vedere : 

- Referatul de aprobare al primarului comunei Pârscov inregistrat la nr.8787/27.12. 
2019 ; 

- Raportul de specialitate al viceprimarului comunei Parscov inregistrat la 
nr.8788/27.12. 2019 ; 

- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Parscov 
inregistrate la nr.75/07.01.2020. 

- prevederile: art. 17 alin. (1)şi (2)şi ale art. 33 alin. (1), (2)şi (4)-(6) din Legea nr. 
307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, ale art. 15 alin. (1)-(3) 
din Legea nr. 481/2004privind protecţia civilă, republicată, cu modificările 
ulterioare, ale art. 1 alin. (2)şi (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii 
de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 363/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 11 lit. e)şi art. 28 din Regulamentul 
de organizare şi funcţionare al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.490/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare,în temeiul art. 33 alin. (3)şi (7) din Legea nr. 307/2006privind apărarea 
împotriva incendiilor, republicată, al art. 15 alin. (4) din Legea nr. 481/2004privind 
protecţia civilă, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 7 alin. (5) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu 
modificările şi completările ulterioare și prevederile OMAI nr. 75/2019 pentru 
aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea 
serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență,     

 In temeiul art.139 alin.3 lit. g ,art.140 alin.1  si art. 196 alin.1 lit. a din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul administrativ 
 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 
Art.1. (1)Se aprobă înfiinţarea „Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă 

TIP V2 “  in comuna Pârscov ,pentru intervenţia în situaţii de urgenţă. 
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(2)Constituirea, dimensionarea şi dotarea structurilor serviciului voluntar s-a făcut pe baza 
următoarelor criterii:  
 

- tipul serviciului – V2; 
- număr gospodării defalcate pe localităţi)                                                   2610 
 PÂRSCOV  1271 

BĂDILA 338 
CURCĂNEȘTI 72 
LUNCA FRUMOASĂ 389 
OLEȘEȘTI 75 
PÂRJOLEȘTI 21 
ROBEȘTI 212 
RUNCU 88 
TÂRCOV 26 
TOCILENI 56 
TRESTIENI 46 
VALEA PURCARULUI 16 

 
   - suprafaţa sectorului 5841,13 ha ;  
   - numărul de locuitori : 5.654;  
   - tipurile de riscuri identificate în profil teritorial al localitaţii sunt  următoarele :    
detaliat fiecare tip de risc de pe teritoriul administrativ  

-inundații 
   -Bădila (fiind amplasată de-a lungul malului râului Buzău) 
   -Curcănești (fiind aplasată de-a lungul râului Bălăneasa, unde se rup 
frecvent căile și podurile de acces) 
   -Zona Moara Veche (denumită și „la Cotitura”, unde râul Bălăneasa a 
ieșit din matca, înundand zona în aval).  
   

-încendii 
   -Zona centrala a satului Pârscov (unde au fost construite 4 blocuri de 
locuințe, tot aici aflându-se și mare parte dintre operatorii economici) 
   -Fabrica de cherestea (unde exista un potențial foarte mare de incendii 
datorita lemnului depozitat spre uscare) 
   -Fabrica de țigarete (unde exista un risc mărit de incendiu violent datorat 
substanțelor chimice cu care este tratat tutunul și al instalațiilor de uscare aferente procesului 
de producție a țigaretelor) 
   -Fabrica ComFruct Pârscov, în prezent desființată, dar unde se află un 
uriaș depozit de lăzi, ladițe și paleți din lemn foarte uscate, folosite la depozitare și 
transportarea fructelor în trecut. 
 

-alunecări de teren 
   Zona denumită ad-hoc Pârscovul de sus (Pârscov) – toata aceasta zonă 
fiind amplasată pe un deal cu o pantă destul de mare și unde exista pericolul alunecărilor de 
teren. 
   Zona Lunca Frumoasă : unde an de an se produc alunecări de teren și 
rupturi de poduri și podețe, indiferent de consolidare, unde  solul este format din diferite tipuri 
de argila care au proprietatea de a se umfla atunci cand sunt îmbibate cu apa (dupa o 
perioada ploioasă). 

- sursele de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor  (detalii): 
Serviciul Apă – Hidranți stradali pentru satele Pârscov, Bădila și Robești; rampă 
alimentare la râul Buzău în zona pod CFR Pârscov. 
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- structura serviciului 
- distanta fata de cea mai apropiata subunitate profesionista de pompieri 32  km 

(BUZĂU) și 25 km ( MĂRUNȚIȘU). 
  Art.2 Se aproba organigrama serviciului voluntar pentru situatii de urgentă tip V2 al comunei 

Pârscov, confotm anexei 1 la prezenta hotarare care face parte integranta din aceasta. 
Art.3.Se aproba componenta serviciului voluntar pentru situatii de urgentă tip V2 al comunei 

Pârscov, conform anexei 2 la prezenta hotarare care face parte integranta din aceasta. 
Art.3. Se aprobă regulamentul de organizare si functionare al serviciului voluntar pentru situatii 

de urgentă tip V2 al comunei Pârscov, conform anexei 3 la prezenta hotarare care face parte 
integranta din aceasta. 

Art.4.Primarul comunei Pârscov va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotarâri. 
Art.5.Secretarul general al comunei Pârscov va comunica prezenta hotarare persoanelor si 

institutiilor interesate. 
 
 
Initiator,Primar Daniel Mihai 
 
 
 
 
Avizat pentru legalitate, 
 
 
Secretar general Neculai Calen 
 
 
 
 

 


