
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VÂLCEA 

COMUNA ȘIRINEASA 
- P R I M A R - 

D I S P O Z I Ț I A  nr.112 
Privitor la: -încadrarea cu personal al Serviciului pentru Situații de Urgență 

(S.V.S.U.) al comunei Șirineasa, județul Vâlcea;   
 

       
       Primarul comunei Șirineasa, judetul Vâlcea; 
       Având referatul nr.4699 din 15.09.2022, întocmit de compartimentul administrativ, 
prin care se propune încadrarea cu personal al Serviciului pentru Situații de Urgență 
(S.V.S.U.) al comunei Șirineasa, județul Vâlcea;   
       În conformitate cu dispozitiile art. 10, lit. c) din Legea nr. 481/2004 privind protecţia 
civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 14, lit. i), din Legea nr. 
307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, O.M.A.I. nr. 75/2019 pentru  aprobarea Criteriilor de performanta 
privind,constituirea, încadrarea si dotarea serviciilor voluntare si a serviciilor private pentru 
situatii de urgenta coroborate art. 155 alin. 5, lit.d și e din Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 

    În temeiul art.196, alin.1, lit.b din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu 
modificările si completările ulterioare;  

      Emite următoarea: 
D I S P O Z I Ț I E  

 
Art.1-  Se aprobă încadrarea cu personal al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de 

Urgenta al Comunei Șirineasa (SVSU), judeţul Vâlcea, de categoria V1, reorganizat 
conform Hotararii Consiliului Local al comunei Șirineasa, județul Vâlcea nr.3 din 
31.01.2022, având in compunere un număr de 11 persoane, din care șef SVSU prin cumul 
de funcții și 10 voluntari, după cum urmează: 
a. Sef Serviciu Voluntar pentru Situatii de Urgenta, domnul Bacanu Marius Daniel; 
b. Compartiment pentru prevenire, cu un numar de 4 specialisti pentru prevenire, stabiliti 

astfel: 
- pentru institutiile publice si operatori economici din subordinea Consiliului local,  

un specialist; 
- pentru 1209 de gospodarii, 3 specialisti; 

Seful Compartimentului pentru prevenire: - d-na. Cican Carmen. 
Specialisti pentru prevenire: 

- d-na. Cican Carmen - specialist in prevenire pentru instititiile publice si 
operatorii economici din subordinea Consiliului local Sirineasa; 

- d-na. Olaru Daniela - specialist in prevenire; 
- d-na. Curcan Carmen- specialist in prevenire; 
- d-na. Hildan Maria- specialist in prevenire; 

 
-//- 



c. 1(una) Formatie de interventie, avand un numar de 7 persoane voluntare, 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: d-l. Hildan Nicolae 
c.2.) Echipe specializate, formate din: 
c.2.1.) 1(una) echipa specializata pentru interventie in caz de incendiu: 
Seful echipei specializate pentru interventia in caz de incendiu: d-l Codin Gabriel 
- servant - d-l Barbu Ion; 
- servant - d-l Budisteanu Cosmin; 
c.2.2.) 1(una) echipa specializata in domeniul avertizare-alarmare-cautare-deblocare-
salvare-evacuare: 
Seful echipei specializata in domeniul domeniul avertizare-alarmare-cautare-
deblocare-salvare-evacuare: : d-l. Cerbu Nicolae Dorel 
- servant - d-l. Antonie Tiberiu; 
- servant - d-l. Hildan Nicolae. 

    Art.2  – Dispozitia se comunică: 
                    - șefului S.V.S.U.; 
                    - personalului încadrat; 
                    - Institutiei Prefectului, judetul Valcea, pentru controlul de legalitate;    
                                    
 

   

ȘIRINEASA, 20.09.2022 
 
 

 
           Primar,                                                                Contrasemnează pentru legalitate, 
                                                                                             Secretar general comună, 
 
       Ion STREINU                                                               jurist Paul GH. POPESCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tehn.red.-P.G.P.; Nr.ex. – nr. ex.7; 

 
-02- 


