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DISPOZITI E
privind organigrama, numărul de personal si dotarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenţă
al Comunei_Agigea, judeţul Constanta

Domnul CRISTIAN MARICEL CIRJALIU, primarul Comunei Agigea, judeţul Constanta,
Avand in vedere Referatul inregistrat cu numarul 3912/13.02.2013 al doamnei ing. Ismail Chiulean
– inspector in cadrul Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta;
In conformitate cu prevederile art. 10, lit. „b” din Legea Nr. 481/08.11.2004 privind protecţia civilă
(Publicată în Monitorul Oficial Nr. 1.094/24.11.2004); Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr.
718/2005 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor
voluntare pentru situaţii de urgenţă ( publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 636 din 20 iulie
2005), completat si modificat prin O.M.I.R.A. Nr. 195/20.04.2007 (Publicat în Monitorul Oficial Nr.
288/02.05.2007); art. 14, lit. „i”, din Legea nr. 307 din 12 iulie 2006, privind apărarea împotriva incendiilor
(Publicata in Monitorul Oficial Nr. 633/21.07.206); ale art. 6, lit. “c” din O.M.A.I. Nr.163/28.02.2007
pentru aprobarea Normelor Generale de apărare împotriva incendiilor, (Publicat in Monitorul Oficial Nr.
216/29.03.2007).
In temeiul art. 61, art. 63 si art. 68 din Legea nr. 215/2001, republicata si actualizata, privind
administraţia publică locală,
D I S P U N:
Art. 1: Se reorganizeaza Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenta al Comunei Agigea, judeţul
Constanta, de categoria I, având in compunere un număr de 42 persoane, din care 1 angajat si 41 voluntari,
cu următoarea componenta, încadrare nominala si dotare minima necesara:
Art. 2: Anexa nr.1, Anexa nr. 2 si Anexa nr. 3 fac parte integranta din prezenta dispoziţie.
A.) Atributiile Sefului Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenta, vor fi preluate de doamna ing.
ISMAIL CHIULEAN.
B.) Compartiment pentru prevenire, cu un număr de 15 specialişti pentru prevenire, stabiliţi
astfel:
– pentru instituţiile publice si operatorii economici din subordinea Consiliului local, un specialist;
– pentru 200 de gospodarii, un specialist;
Seful Compartimentului pentru prevenire: dl. LUCA LIVIU
Specialişti pentru prevenire:
- dl. Constantin George Lucian (specialist pentru instituţiile publice si operatorii economici din
subordinea Consiliului local)
- dl. Lungu Adrian
- dl. Nita Marius Daniel
- d-na Nita Luminita

- dl. Manea Dorel
- dl. Popescu Sorin Ionel
- d-na Zaharia Oana Elisabeta
- d-na Iorgu Elena
- d-na Radu Ioana
- dl. Oancea Mihai
- dl. Petre Daniel Lucian
- dl. Andrei Mihai
- dl. Cojocaru Dumitru
- d-na Manolache Carmen
C.) – 1 (una) Formatie de interventie, avand un numar de 26 persoane, din care 0 angajat si 26
voluntari, constituita in vederea limitarii si inlaturarii urmarilor situatiilor de urgenta pe intreg teritoriul
sectorului de competenta, fiind compusa din:
C.1.) Seful Formatiei de interventie: dl. CIRJALIU BOGDAN CATALIN
C.2.) Echipe specializate, formate din:
C.2.1.) - 1 (una) echipa specializata pentru interventie in caz de incendiu, Comuna Agigea, judetul
Constanta:
Seful echipei specializate pentru interventie in caz de incendiu: dl. ROTARU LIVIU
- Servant
dl. Popescu Andrei Marian
- Servant
dl. Hanu Florin
- Servant
dl. Ghinea Madalin Mihai
- Servant
dl. Trandafir Florin
C.2.2.) - 1 (una) echipa specializata in domeniul instiintare-alarmare, Comuna Agigea, judetul
Constanta:
Seful echipei specializata in domeniul instiintare-alarmare :
dl. BOLAT BELGHIZ
- Servant
dl. Manolache Bogdan
- Servant (clopotar Biserica din Agigea)
dl. Pavel Dumitru
- Servant (operator statie amplificare Geamia din Agigea)
dl. Cadar Senasin
- Servant (clopotar Biserica din Lazu)
dl. Slamnoiu Cristian Adrian
C.2.3.) - 1 (una) echipa specializata in domeniul evacuare, Comuna Agigea, judetul Constanta:
Seful echipei specializata in domeniul evacuare : dl. ANDRONE DANUT
- Servant (salvator)
dl. Nichifor Ionut
- Servant (salvator)
dl. Ciocan Radu
- Servant (salvator)
dl. Dumitrascu Ion
- Servant (salvator)
dl. Batala Mihai
C.2.4.) - 1 (una) echipa specializata in domeniul sanitar, Comuna Agigea, judetul Constanta:
Seful echipei specializata in domeniul saanitar : dl. TOFAN DUMITRU
- Servant (sofer-sanitar)
dl. Ciobanu Marius Marcel
- Servant (sora de Crucea Rosie) d-na Paraschiv Anca Florina
- Servant (brancardier)
dl. Septar Ainur
- Servant (brancardier)
dl. Ciorabai Bilghin
C.2.5.) - 1 (una) echipa specializata pentru interventie in caz de inundatii, Comuna Agigea,
judetul Constanta:
Seful echipei specializata pentru interventie in caz de inundatii : dl. DUMITRESCU NICOLAE
- Salvator
dl. Frincu Dobre
- Salvator
dl. Bruma Ionel
- Salvator
dl. Mircea Marin
- Salvator
dl. Vachente Lucica

D.) Dotarea echipei specializate pentru interventie in caz de incendiu, consta in :
- motopompa - 1 buc ;
- panou (pichet) de incendiu – 1 buc;
- maturoaie cu coada – 10 buc;
- tarnacoape – 9 buc;
- cangi cu coada – 2 buc;
- topoare – 10 buc;
- lopeti – 15 buc;
- galeti – 15 buc;
- furci – 9 buc;
- sape – 10 buc;
- stingatoare – 65 buc ( din care stingator : tip P6 = 56 buc; tip P10 = 6 buc; tip SM6 = 2 buc
si tip G3 = 1 buc);
- mijloc mobil de transport – 3 buc.
- furtun de incendiu cu racorduri – 3 buc
Art. 3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se incredinteaza doamna ing. Ismail
Chiulean – inspector in cadrul Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al Comunei Agigea .
Art. 4. Incepand cu data prezentei, oricare alte dispozitii referitoare la organigrama, numărul
de personal si dotarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenţă al Comunei Agigea, judeţul
Constanta, isi inceteaza aplicabilitatea.
Art. 5. Secretarul Comunei Agigea va face publica in locurile special amenajate si va
comunica in termen legal prevederile prezentei dispozitii:
- Institutiei Prefectului - Judetul Constanta
- Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ”DOBROGEA” al Judetului Constanta
- Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta – doamnei Ismail Chiulean
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Primar,
Jr. CRISTIAN MARICEL CIRJALIU

Avizat pentru legalitate,
Secretarul Comunei
Mihail Ancuta

DE ACORD
cu reorganizarea, organigrama, numărul de personal, categoria si dotarea
Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Agigea,
INSPECTOR SEF
al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă
„DOBROGEA” al judeţului Constanta
Colonel
Ing. VIOREL JIANU

