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I.

SCURT ISTORIC
ANUL INFIINTARII
Urmare a aparitiei Ordonantei de Urgenta a Guvernului cu nr. 88 din 30 august

2001
privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru
situatii de
urgenta, aprobata prin Legea Nr.363 din 2002, precum si a Ordinului Nr. 718 din 30 iunie
2005 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi
dotarea
serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă, se infiinteaza prin Hotararea de Consiliu
Local cu numarul 38 din 9 noiembrie 2005, Serviciul Voluntar pentru Situatii de
Urgenta
al comunei Scrioastea.
Prin Hotararea Consiliului Local Patrauti cu numarul 37 din 31 octombrie
2007
se reorganizeaza S.V.S.U. al comunei Patrauti.
Prin Hotararea Consiliului Local Patrauti cu nr 7 din 25 martie 2009
se reorganizeaza S.V.S.U. al comunei Patrauti.
Prin Hotararea Consiliului Local Patrauti cu nr 8 din 29 martie 2010
se reorganizeaza S.V.S.U. al comunei Patrauti.

Sefi serviciu (prin cumul de functii):
-

In perioada noe. 2005-aug. 2007 Fagaras Liviu Eliade;
In perioada aug. 2007 – prezent Hladiuc Ilie

DOTAREA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA
-

II.

MOTOPOMPE PENTRU EVACUAREA APEI – 1, DIN CARE IN FUNCTIUNE - 1.

ORGANIZAREA SERVICIULUI PUBLIC VOLUNTAR

-

Sef SVSU – 1 persoana – voluntar – prin cumul de functii;
Specialisti prevenire – 8 persoane – voluntari;
Echipe de incendii, alarmare, cercetare – cautare, salvare, sanitare,
evacuare ,logistic– 25 persoane – voluntari.

Sursa de finantare – bugetul local.

III.

DATE DESPRE LOCALITATE

Sectiunea 1
Asezare geografica si de relief
Comuna Patrauti este situata la aproximativ 10 km N-NV de municipiul
suceava, de o parte si de alta a drumului national E 85. Mergand pe soseaua
nationala E 85 ,care leaga municipiul Suceava de orasul Siret , dupa trecerea
podului de pe raul Suceava si parcurgerea cartierului Itcani, se deschide poe partea
dreapta si pe stanga , tarina Patrautiului , marginita la dreapta de dealul Lipoveni
si la stanga de raul Suceava.
Relieful
Comuna Patrauti se afla in nordul Podisului Moldovei , mai précis in dealurile
Sucevei. Practic vatra comunei Patrauti se afla situate intre doua dealuri: Dealul Pietrosu
si Dealul Viei sau Lipoveni.
Versantul vestic al Dealului Viei sau Lipoveniului este puternic inclinat spre albia
Patraucencei, principalul rau , cestrabate comuna Patrauti, si are aspectul unei adevarate
prapastii.
Sectiunea a 2 – a
Caracteristici climatice
Clima este temperat continentala si prezinta o temperatura medie anuala de + 10,6
grade C(-3,5 grade C in ianuarie si 22,7 grade C in iulie) cu valori de exces intre -34,8
grade C si + 42,9 grade C. In intervalul cu temperatura medie mai mare de 0 grade C
dureaza 295 de zile, iar numarul zilelor de inghet este intre 95 si 115 de zile.
Stratul de zapada mai stabil acopera terenul 30-40 de zile pe an, iar temperaturi de
peste 30 grade C se inregistreaza intre 35-50 de zile pe an. Evolutia lunara a mediilor
temperaturilor in cursul anului arata caracterul continental al climatului; verile in general
nu sunt excesiv de calduroase, media temperaturilor lunii celei mai calde este de 22,3
grade C, iar iernile nu sunt prea geroase, media lunii celei mai reci, ianuarie, este de 2,7
grade C.

Informatiile de mai sus indica o regiune cu precipitatii relativ suficiente, insa
repartitia ploilor este neregulata, vara avand loc ploi torentiale. Uscarea aerului este
accentuata de vanturi ceea ce indica necesitatea perdelelor de protectie.

Sectiunea a III – a
Reteaua hidrografica
Comuna Patrauti se invecineaza la S cu raul Suceava. Principalul parau care
strabate comuna Patrauti de-a lungul acesteia este paraul Patrauceanca, care aduna
afluentii: Paraul DEdiului, Paraul Galben ,Paraul Popii, Paraul Tiganului, Paraul
Cirincau, si Paraul Maligar.
Sectiunea a IV - a
Populatie
Numarul populatiei este de aproximativ 4800 de locuitori.
Structura etnica: Ultimul recensamant a pus in evidenta o comunitate ridicata de
familii de romi, in jur de 1800 de personae.

Structura populatiei pe sexe arata ca persoanele de sex masculin reprezinta 51%
din populatia totala, iar persoanele de sex feminin 49%.
Sectiunea a V - a
Cai de transport rutiere
Comuna Patrauti este stabatuta de-a lungul ei de drumul judetean 208 V si are o retea
de aproximativ de 25 de km drumuri comunale.
Sectiunea a VI – a
SITUATIA
SPATIILOR DE CAZARE SI PREPARARE A HRANEI
Denumirea
Adresa
Nr. de
Nr. de
Capacitati
amplasamentului
camere persoane
ce pot fi Preparare Servire
hrana
hrana
adapostite
Comuna
6serii a
Scoala cu clasele
Patrauti
300
300
50 de
I-VII
persoane

IV.

Sursa
de
energie

Aragaz

GREUTATI IN FUNCTIONARE:

Analizand capacitatea de interventie a S.V.S.U. Patrauti putem semnala o serie de
disfunctionalitati cauzate de modul incorect in care este perceputa importanta acestui
serviciu
in si pentru localiatea Patrauti. Astfel incadrarea incompleta pe posturile din cadrul
serviciului, datorita absentei unor masuri de stimulare a voluntarilor, si a reglementarii
definitive a statului acestora in conformitate cu legislatia specifica a dus la migrarea si
abandonarea interesului pentru aceasta activitate a voluntarilor ce initial au fost cooptati
in
acest serviciu.

Si la nivelul dotarilor situatia nu este mai buna, datorita lipsei fondurilor: sunt necesare in
continuare echipamente de protectie si interventie pentru voluntari, o masina de
interventie, un grup electrogen, un set de bazine pentru depozitarea apei.

