REGISTRUL ISTORIC
I.

SCURT ISTORIC
 Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei
Berislavesti a fost înfiinţat în anul 2005 prin Hotărârea Consiliului
Local Berislavesti nr. 53 din 07.12.2005;
 Preşedintele Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă
Berislavesti este domnul primar BUSAGA ION
 patrimoniu
- 2 motopompe pentru stins incendii;
- 1 generator de curent;
- 2 motoferăstrău;
- 8 costume de protecţie;
- 2 măşti;
- 1 polidisc acumulatori
- 10 furtune pompieri
- 1 cort militar
- 2 truse medicale;
- 14 stingătoare cu praf şi CO2;
- 1 Scara culisanta
- 1 statie mobila
- 1 statie fixa
- 1 tractor
- 1 remorca rutiera monoaxa.

II.

MOTIVUL ÎNFIINŢĂRII
Înfiinţarea acestui serviciu este imperios necesar deoarece distanţa mare
faţă de un serviciu profesionist iar timpul necesar pentru răspuns în cazul unei
situaţii de urgenţă trebuie să fie scurt.

III.

ADRESA SERVICIU - localitatea Berislavesti la sediul Primăriei
Berislavesti, jud. Valcea

IV.

ORGANIZAREA SERVICIULUI PUBLIC VOLUNTAR
- Prin Hotărârea nr. 40 din 23.12.2005;
- membri - 1 angajat - prin Dispoziţia nr. 49 din 30.04.2006;
- 33 voluntari – prin Dispoziţia nr.368 din 29.08.2008
- Cercuri „Prietenii pompierilor” şi „ Cu viaţa mea apăr viaţa”la Şcoala
cu clasele I-VIII Stoenesti
- surse de finantare – de la Bugetul Local;

V.

DATE DESPRE LOCALITATE
- numar populaţie - 3121 persoane,

- 1549 femei,
- 1572bărbaţi.
- obiective importante – Primăria Berislavesti
- Căminul Cultural ,
- Biblioteca,
- Dispensar Uman,
- Dispensar Veterinar,
- Poştă,
- Şcoala cu clasele I-VIII Stoenesti,
- Şcoala cu clasele I-IV Dangesti
- Şcoala cu clasele I-IV Scaueni
- Scoala cu clasele I-VIII Radacinesti
- Şcoala cu clasele I-IV Robaia
- Postul de Poliţie,
- Societăţile Particulare;
- caracteristicile constructive – construcţiile din comună sunt în
majoritate construite din lemn acoperite cu tablă sau cu plăci de
azbociment iar în ultimul timp sau construiesc case cu mansardă din
cărămidă şi BCA;
- cai de acces – DJ 703 G
- DJ 703 N
- DC 14
- DC 15
-

DC 16

- surse de apa – fântâni particulare şi stradale
- pârâurile din localitate:
- parau Bradisor
- pârâul Scaueanca
- pârâul Valea Mare
- pârâul Coisca
- paraul Tulburoasa
VI.

GREUTĂŢI ÎN FUNCŢIONARE

VII. ACTIVITĂŢI ALE S.V.S.U. Berislavesti
1.
În ziua de 06.02.2008 în comuna Berislavesti s-a
desfăşurat un exerciţiu de alarmare publică pentru producerea unui conflict
militar, atac din aer. La acest exercitiu s-a introdus semnalul de „ ALARMĂ
AERIANA” prin sirena din dotare iar C.L.S.U. , C.O.A.T. şi membrii

S.V.S.U. Berislavesti s-au prezentat în timpul optim la sediul S.V.S.U.
Berislavesti unde şi-au început activitatea. Membrii s.v.s.u. s-au echipat şi
dotat corespunzător, urmând să treacă la acţionare pentru înlăturarea
urmărilor atacului aerian care a avut loc.
2.
În ziua de 13.04.2011 în comuna Berislavesti s-a
desfăşurat un exerciţiu de alarmare publică pentru producerea de calamitati inundatii. La acest exercitiu s-a introdus semnalul de „ ALARMĂ
DEZASTRE” prin sirena din dotare iar C.L.S.U. , C.O.A.T. şi membrii
S.V.S.U. Berislavesti s-au prezentat în timpul optim la sediul S.V.S.U.
Berislavesti unde şi-au început activitatea. Membrii s.v.s.u. s-au echipat şi
dotat corespunzător, urmând să treacă la acţionare pentru înlăturarea
urmărilor inundatiilor care a avut loc.
3.
În ziua de 14.04.2011 Serviciul Voluntar pentru Situatii de
Urgenta al comunei Berislavesti impreuna cu Inspectoratul pentru Situatii de
Urgenta General Magheru al judetului Valcea a desfasurat o actiune de
informare preventiva cu tema activitatea de informare si modul de
comportare pe timpul producerii situatiilor de urgenta
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