ROMÂNİA

LOCALITATEA
RUSANESTI
JUDEŢUL OLT

REGISTRUL ISTORIC

I.

SCURT ISTORIC

 anul infiintarii.
Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţǎ a fost înfiinţat conform H.C.L. nr.
9/28.10.2005 conform ordinului M.A.I. nr.718/2005 pentru aprobarea criteriilor minime de performanţǎ
privind organizarea şi funcţionarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţǎ.
 comandanţi
a) Preşedinte Consiliul Local Situaţii de Urgenţǎ
• Chirea Alexandru
b) Şef S.V.S.U.
• Guta Liviu
de la 05.05.1994
Actualul serviciu voluntar a functionat inca din anul 1970 sub denumirea de Formatie
civila PSI,la acea data fiind dotati cu o masina de lupta SR 113 M avind ca sef formatie
PSI pe d-l Pirvu Virgil iar din anul 1994 si pina in prezent pe actualul sef SVSU.
 patrimoniu – dotarea
Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţǎ a fost dotat cu materiale, , echipament de
protecţie şi mijloace tehnice menţionate în tabelul de mai jos.
Nr.
crt
1.
2.
3.
4
5
6
7
8
9

Tehnica,aparatura si materiale
Ale SVSU
Masina lupta APCT 8-135
Sirena electrica 5kw
Furtune tip C
Furtune tip B
Stingatoare pulbere 9 l
Lopeti,cazmale,
Aparat ZEFIR
Generator electric 5Kw
Motompompa 2 toli

Buc.
1
1
6
5
6
10
1
1
1

 evenimente (incendii) mai importante
- sprijin la incendiul de la moara din Comuna Tia Mare
- sprijin incendiul de la Hirocentrala Rusanesti(1996)
 evenimente (ninsori abundente, viscol, drumuri blocate)
-5-6 şi 9-10 februarie 2010 DJ 642 la intrare in comuna Rusanesti intervenţie utilaje pentru
deblocare.
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II.

MOTIVUL INFIINTARII
SVSU a fost infintat pentru apararea locuitorilor comunei in cazul unor dezastre
provocate de calamitati naturale.In mare parte incendiile provocare de neglijenta cetatenilor
comunei a fost una din cauzele principale cu care SVSU se confrunta.

III.

ADRESA SERVICIU (SEDIU) –
Primăria Comunei Rusanesti,strada Principală,nr.42
Telefon 0249533210

IV.

ORGANIZAREA SERVICIULUI PUBLIC VOLUNTAR
 Membri - 30 voluntari
Dispune de 3 soferi PSI angajati pe baza de contract ,asigurindu-se continuitate 24 din 24
ore.
 surse de finatare –Bugetul local

V.

DATE DESPRE LOCALITATE
Comuna Rusanesti este unitatea administrativ teritorială pe următoarele coordonate latitudine

nordică 43 56 0 şi longitudine estică 24 36 0 formată din 2 sate şi anume : satul Rusăneşti si satul Jieni,
rangul localităţii în conformitate ce prevederile Legii nr. 351/2001 fiind II fiind traversat de DJ 642
Dobrosloveni – Izlaz pe o lungime de cca. 7 km.
Întinderea teritoriului administrativ este de 6023 ha , având 25 km uliţe săteşti şi o populaţie de
4500 , preponderent de naţionalitate română .
Unitatea administrativa are următoarele vecinătăţi :
la N – comuna Scarisoara ;
la S comuna Cilieni ;
la E judeţul Teleorman ;
la V comuna Brastavatu si comuna Studina ;.
Localitatea de reşedinţă este satul Rusanesti ,unde funcţionează şi autorităţile publice locale .
Învăţământul este organizat astfel :
în satul Rusanesti functioneaza doua Şcoli Generale cu clasele I-VIII,cu Gradinita inclusa in
cladirile acestora , iar satul Jieni Şcoala Generală cu clasele I-VIII si Gradinita .
Instituţii de cultură : Căminul Cultural „Nicolae Balcescu’ Rusanesti şi Biblioteca Rusanesti,
ambele funcţionează pe lângă Consiliul Local .
Religia este preponderent ortodoxă .
In satul Rusanesti exista o bisercia ortodoxa monument istoric si alta in constructie;
In satul Jieni exista de asemenea o biserica ortodoxa monument istoric.
Sănătatea
In comuna Rusanesti functioneaza urmatoarele cabinete medicale:
-Cabinet medic de familie dr.Vilceanu Simona;
-Cabinet medic familie dr.Patru Marius
- Farmacie umană SC MNG GRUP
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Servicii publice :
Momentan nu există servicii publice înfiinţate . .
VI.

GREUTATI IN FUNCTIONARE
Datorita bugetelor locale care in fiecare an au fost mai mici,SVSU Rusanesti functioneaza
cu mare greutate,lipsa fondurilor locale impiedicindu-ne sa putem achizitiona piese pentru masina de
lupta,carburanti si echipamente corespunzatoare
VII.

SECTORUL DE COMPETENTA
S.V.S.U. Rusanesti isi are sectorul de competenta asa cum este stabilit si in Planul de
interventie pe o raza de cca.20 km ,respectiv localitatile Cilieni,Scarisoara insa datorita faptului
ca aceste primarii nu au incheiat contracte de interventie nu ne putem deplasa frecvent la
incendii.

Şef S.V.S.U.
Guta Liviu
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