
ROMANIA 
JUDETUL VALCEA 

CONSILIUL LOCAL ORAS BREZOI 

HOT ARARE NR ..... Proiect nr.4 

Privind "Constituirea Formatiei locale de salvare montana, SALV AMONT 
Brezoi 

Consiliul Local Brezoi, Judetul Valcea, intrunit in sedinta ordinara astazi 
30.01.2020, la care participa un nr. de ....... consilieri din totalul de 15 din cati este 
constituit, 

Vazând ca prin H.C.L nr.88/19.12.2019, domnul consilier Chirtoc Constantin 
a fost ales presedinte de sedinta, 

Luand in discutie referatul de aprobare nr.352/21.0 1.2020 prezentat de dl. Schell 
Robert Adrian, primarul orasului Brezoi, raportul de avizare al comisiilor de 
specialitate si raportul de specialitate nr.353/21.01.2020, intocmit de Compartimentul 
Juridic, prin care se propune Constituirea Formatiei locale SAL V AMONT Brezoi. 

Tn c.onformitate cu prevederile art.8 - 12 din HG nr.77/200J, privind iu::~liluirea 

unor masuri pentru prevenirea accidentelor montane si organizarea activitatii de 
salvare in munti. 

In temeiul art.l29, alin. (7), lit.o ), coroborat cu disp. ari.l96, alin,( 1 ), lit.a) din 
OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un numar de ....... voturi "pentru", 

Adopta urmatoarea 
HOTARARE: 

Ati.l :Se aproba constituirea, la nivelul orasului Brezoi, a formatiei de salvare 
montana locala, SAL V AMONT Brezoi. 

Art.2. Formaţia de salvare montană este alcătuită din minimum 6 membri salvatori 
montani. 

Art.3 Formaţia de salvare montană are următoarele atribuţii principale: 
a) deplasarea de urgenţă la locul solicitat, salvarea accidentatului sau a bolnavului, 

acordarea primului ajutor medical şi transportarea acestuia la locul stabilit, pentru a fi 
preluat de personalul medical de specialitate; 

b) patrularea preventive în zonele montane cu flux turistic mare, grad de periculozitate 
ridicat şi în staţiunile turistice montane de practicare intensiva a sporturilor de iarna; 

c) orice alte sarcini la care s-a obligat prin clauzele contractului în baza căruia a fost 
angajata. 



ArtA. Formaţia de salvare montană este constituita pe baza de voluntariat si este 
condusă de un şef de formaţie, desemnat de catre autoritatea executiva a orasului Brezoi. 
Şeful formaţiei are sarcina de a organiza activitatea de patrulare, de a mobiliza formaţia 
pentru intervenţie în timpul cel mai scurt, de a asigura coordonarea activităţii de 
intervenţie şi de a asigura instruirea permanenta a formaţiei. Ceilalti 5 membri voluntari 
ai formatiei de salvare montana sunt numiti de catre autoritatea executiva a orasului 
Brezoi. 

Art.S. Şeful formaţiei de salvare montană îşi numeşte înlocuitorii care preiau 
atribuţiile acestuia în cazul indisponibilităţii titularului. 

Art.6. Formaţia de salvare montană este dotată de către Consiliul Judeţean Valcea 
sau de catre Consiliul Local, după caz, cu materiale de intervenţie, salvare şi transport 
al accidentatului sau al bolnavului, conform baremurilor prevăzuteî nanexa nr. 1 la HG 
nr.77/2003. 

Art.7. La acţiunile de patrulare preventive sau la intervenţiile cu un grad redus de 
complexitate pot participa ca voluntari şi persoane care nu au calitatea de salvator 
montan, cu acordul scris al şefului formaţiei de salvare montană, care va tine o evidenta 
a acestora. 

Art.8. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primarul orasului Brezoi. 
Art.9. Prezenta hotarare va fi afisata si comunicata Institutiei Prefectului-Judetul 

Val cea, Primarului orasului Brezoi, Serviciului Public Judetean SAL V AMONT -
SAL V ASPEO Val cea si Consiliului Judetean Val cea. 

Initiator, 
Primar 

Robert Adrian Schell 

Brezoi la 30.01.2020 

AVIZEAZA PENTRULEGALITATE 
Secretar general U.A.T., 

Nicolae S;;;J ~ 


