
 

H O T Ă R Â R E 
Referitor la : aprobarea planului de activităţi pentru anul 2014 al  
Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al oraşului Balş  

 
 

 Având în vedere: 
               -     Raportul nr.714/23.01.2014 al Şefului S.V.S.U. din cadrul Primăriei Balş ; 

- Prevederile art.13 , lit. b) şi c) din Legea nr. 307/2006, privind apararea împotriva 
incendiilor ; 

- Prevederile art. 5 şi art. 21 din Legea 481/2004 , privind protecţia civilă ; 
- Raportul nr. 18/29.01.2014 al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, 
- Prevederile Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.d) , ale alin. (6) , litera a), pct. 14 şi art. 45 alin (1) 
din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 
 
 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BALŞ 
 HOTĂRĂŞTE:  

 
 
 

              Art. 1. – Se aprobă  Planul de activităţi  pentru anul 2014 al Serviciului Voluntar pentru 
Situaţii de Urgenţă  din cadrul Primăriei oraşului Balş , conform anexei nr. 1 , care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre .  
 Art. 2. – Prezenta hotărâre se va comunica Primarului oraşului Balş, serviciilor publice din 
cadrul Primăriei oraşului Balş  şi  Instituţiei Prefectului Judeţului Olt  . 
 
 
 
  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 DRĂGAN GHEORGHE 

 
 
 

                                                                         Avizat pt. Legalitate conform, art. 117, 
                                                                               lit a) din Legea nr. 215/2001 

                                                 SECRETAR 
                                                                                                     Jr. Dinu Constantin   

Balş, 31.01.2014 

Nr. 3 
(Hotărârea a fost adoptată cu 10 voturi) 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL OLT 

      CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BALŞ 
Balş, str. Nicolae Bălcescu nr. 14, 235100, Olt 

Tel. 0249-450145; Fax 0249-450140 

www.bals.ro 



                                                                                                    ANEXA NR.1 LA HCL NR. 3 DIN 31.01.2014 

 

PLAN DE ACTIVITATI  PENTRU ANUL 2014  

AL SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII 

DE URGENTA – BALS  

 

Nr 
crt. 

Activitatea  Termen Responsabil Obs. 

1.     Actiuni de informare si preventive la agentii 
economici in vederea reducerii numarului de 
incendii. 

 
27-31 Ianuarie 

 
SVSU 

 

2. Actiuni de inlaturare a efectelor caderilor de 
zapada 

Noiembrie – Martie  SVSU  

3. Informari privind prevenirea incendiilor in 
apartamente 

 10-14 Februarie 
16 – 20 iunie 

SVSU  

4. Actiuni preventive referitoare la interzicerea 
arderii miristilor, a vegetatiei uscate si a 
resturilor vegetale de pe terenurile agricole sau 
virane si obtinerea permisului de lucru cu foc 
deschis. 

 
24-28 Martie 
01 – 11 iulie 

 
 

SVSU 

 

5. Masuri de prevenire si prima interventie  in 
cazul izbucnirii de incendii la sectiile de votare. 

22 – 25 mai 
17 – 23 noiembrie 
04 – 07 decembrie 

 
SVSU 

 

6. Actiuni de control preventiv si supraveghere a 
lacaselor de cult din localitate cu ocazia 
sarbatorilor religioase  la care participa un 
numar ridicat de enoriasi 

13 – 20 aprilie 
4 – 6 iunie 

11 – 15 august  
 

 
SVSU 

 



7. Actiuni de control preventiv si supraveghere cu 
ocazia manifestarilor socio – culturale 
desfasurate in orasul Bals 

26 – 29 mai POMUL 
VIETII 

01 – 08 septembrie 
BÎLCIUL ANUAL 

 24 – 26 octombrie 
FESTIVALUL 

TOAMNEI 

 
SVSU 

 

8. Interventii la averizarile meteorologice si 
hidrologice prin care sunt prognozate 
fenomene periculoase 

 
Permanent  

 
SVSU 

 

9. Actiuni de informare la gospodariile cetatenesti 
privind masurile care trebuie luate pentru 
evitarea producerii incendiilor cauzate de 
instalatiile de incalzire (sobe cu lemne sau 
gaze, instalatii de incalzit electrice sau cu 
combustibil lichid) 

 
 

06– 10 Octombrie 

 
 
 

SVSU 

 

10. Actiuni de informare la gospodariile cetatenesti 
si la unitatile de invatamant cu privire la 
prevenirea incendiilor produse de instalatiile si 
decoratiunile electrice 

 
09 - 19 Decembrie 

 
 

SVSU 

 

11. Informare privind reducerea si inlaturarea 
efectelor inundatiilor in zonele cu potential 
inundabil din orasul Bals 

 
03 – 07 Martie 

 
SVSU 

 

12. Actiuni pentru prevenirea inundatiilor provenite 
din topirea zapezilor (curatarea si 
decolmatarea santurilor, rigolelor si a altor 
locuri de preluare a apelor menajere. 

 
10 – 12 Martie 
01 – 03 Aprilie 

 
SVSU 

 

13. Activitati de informare referitoare la prevederile 
Legii 54/2012 privind desfasurarea activitatilor 
de picnic 

 
29 – 30 Aprilie 

 
SVSU 

 

 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ , 

DRĂGAN GHEORGHE 


