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I. SCURT ISTORIC

Anul infiintarii:

Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta din comuna Turulung, s-a înfiintat in anul
2005, prin Hotararea nr. 17/ 2005 aprobata in şedinţa Consiliului local al comunei Turulung
şi este coordonat de Primarul comunei Turulung, privind Regulamentul de organizare si
funcţionare a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă.
În conformitate cu OMIRA. nr.195/2007 s-a realizat reorganizarea serviciului voluntar în
baza Hotărârii consiliului local nr. 8 din 2008, devenind serviciu de categoria a III-a în
următoarea structură: 18 persoane din care 2 persoane angajate şi 16- persoane voluntare cu
următoarea structură: un compartiment pentru prevenire cu număr de 17 specialişti pentru
prevenire, care au ca principală atribuţie prevenirea apariţiei stărilor potenţial generatoare de
situaţii de urgenţă pe teritoriul sectorului de competenţă stabilit astfel:
Pentru instituţiile publice şi operatorii economici din subordinea Consiliului local, un
specialist, pentru 200 de gospodării, un specialist ( în mediu rural ),
O formaţie de intervenţie, având un număr de 17 persoane, din care 1 angajat şi restul
voluntari, constituită în vedera limitării şi înlăturării urmărilor situaţiilor de urgenţă pe întreg
teritoriul sectorului de competenţă, fiind compusă din: un şef de formaţie de intervenţie, o
grupă de intervenţie pentru stingerea incendiilor la autospeciala pentru lucrul cu apă şi spumă,
o echipă specializată în domeniul înştiinţare – alarmare, o echipă specializată în domeniul
evacuare, o echipă specializată în domeniul sanitar şi un atelier de reparaţie şi întreţinere.
Sef serviciu voluntar:

Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta a fost infiintat sub conducerea d-lui
Koczan Levente, primarul comunei Turulung. Din anul 2009 fost denumită in functia de Sef
Serviciu Voluntar pentru Situaţii de Urgenta d-nul Vaida Sebastian Gheorghe.Din anul 2006
este angajat un Referent Protecţia Civilă numită Koczan Nora Maria.
În componenţa Serviciul Voluntar Situaţii de Urgenţă Turulung aflându-se un
efectiv de 20 persoane, din care 1 angajat şi 19 voluntari, toti cu contracte de voluntariat
încheiate.

Patrimoniu – dotare:
Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenta din comuna Turulung este dotata cu
autospecială MERCEDES OM 352, motopompă de evacuarea apei tip HONDA de mică
capacitate, motopompă tip NOVUS de mare capacitate, care a fost achiziţionată in anul 2011
şi utilaje – tractor rutier DPT 683 cu remorcă şi lamă, buldoexcavator CATERPILLAR 432,
Microbus, Dacia Logan, precum şi echipamentul necesar pentru a interveni in situaţii de o
amploare mai mică ( costume protecţie, cizme, stingătoare, găleţi, etc.)

Evenimente (incendii- inundatii) mai importante:
- în anul 2004 datorită fenomenelor meteorologice, pagube produs de furtună din
noaptea de 26 august 2004 – case cu ţigle distruse, acoperişuri distruse, au fost afectate
garduri, anexe gospodăreşti, pomi scoşi din rădăcină.
- în data de 08.05.2006, la ora 14,45, incendiu produs la un cazan de fân, la locuinţa
doamnei Rău Ana din satul Drăguşeni, str. Păşunii,
- în data de 15.08.2006 a izbucnit un incendiu în localitatea Turulung, judeţul Satu
Mare, la şura de fân proprietatea numitului Stucz Ioan din comuna Turulung de pe strada
Aurora, nr. 327.
- în data de 05.07.2007, incendiu de casă în comuna Turulung, sat Drăguşeni,
strada Livezii,nr. 410.
- în data de 02.09. 2008, incendiu la ferma SC ROTURCOM SRL oroprietatea
domnului Porombovits Ştefan din localitatea Turulung, judeţul Satu Mare, strada Turului, nr.
9.

II. MOTIVUL INFIINTARII
Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta a fost infiintata pentru intervenţia în
localitatile din comuna Turulung, satul Drăguşeni şi satul Turulung Viii, ca urmare a
analizei tipurilor de riscuri din comuna noastra ( inundaţii, riscuri naturale - fenomene
meteorologice periculoase, alunecari de teren, incendii de padure; riscuri biologiceepidemii, epozootii/zoonoze), pentru activităţi de salvare, sprijinirea forţelor care intervin
(pompieri, volunatri, ambulanţă), limitarea urmărilor dezastrelor, asigurarea acţiunilor de
intervenţie, asigurarea logistică a populaţiei din zonele afectate.
Atribuţia principală a acestui compartiment este de a desfăşura activităţi de îndrumare şi
control pentru prevenirea riscurilor producerii unor situaţii de urgenţă; prevenirea şi stingerea
incendiilor; căutarea, salvarea victimelor prinse sub dărâmături, acordarea primului ajutor
medical şi evacuarea acestora la punctul de aducere a răniţilor; căutarea ,salvarea persoanelor
dispărute sau rămase izolate ca urmare a producerii unor accidente sau fenomene
meteorologice periculoase; participarea la înlăturarea efectelor provocate de dezastre,
deblocarea căilor de acces, scoaterea apei, tăierea arborilor doborâţi de furtuni ; participarea la
asigurarea iluminatului la locurile de intervenţie; participarea la asigurarea cu provizii şi apă
potabilă a populaţiei din zonele calamitate; participarea la evacuarea populaţiei, bunurilor
materiale şi animalelor din zonele calamitate.
Apărarea împotriva incendiilor constituie o activitate de interes public, naţional, cu
caracter permanent, la care sunt obligate să participe autorităţile administraţiei publice locale,
precum şi toate persoanele fizice şi juridice aflate pe teritoriul României.

III. ADRESA SERVICIU (SEDIU)

ROMANIA
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Adresa: localitatea Turulung; strada Parcului; nr. 260.
Tel/fax: 0261- 836001/
0261- 836100

IV. ORGANIZAREA SERVICIULUI PUBLIC VOLUNTAR

Membrii
Preşedinte: Koczan Levente – primarul comunei Turulung
Vicepreşedinte: - Gyakon –Vagner Victor- viceprimarul comunei Turulung
Inspector de protecţia civilă: Koczan Nora Maria
Pompierii voluntari:
Seffer Tiberiu, Gyakon Gheorghe Nicolae, Gebel Iosif Erno, Vaida Sebastian
Gheorghe, Czerlau Zsolt, Franczia Elemer, Vagner Gellert Andras, Vida Andrei,
Kovacs Bela, Nezezon Csaba Paul, Geng Robert Ferenc, Ori Pal, Czerlau Andrei
Gavril, Kok Gheiza, Fenyak Attila, Fenyak Andrei, Geng Iosif Gheorghe, Ilyes
Mihai, Vagner Andras, Smucz Ştefan, Molnar Tamas.

Surse de finantare.
Sunt finanţate din Fondurile financiare alocate consililului local de la bugetul de stat
pentru infiintarea .

V.

DATE DESPRE LOCALITATE

Localitatea Turulung este situată în nord-estul judeţului Satu Mare în apropierea
graniţei cu Ungaria şi Ucraina, de Satu Mare se află la 26 km distanţă. Pe şosea
distanţa dintre localităţile învecinătate se prezintă astfel: la Nord se află Halmeu la 8
km şi graniţa cu Ucraina, la Nord-Est se află Băbeşti (5 km) şi Turţi la o distanţă de
18 km, la Est se află Gherta Mică la 13 km, la Sud se află Livada la 11 km şi Baia
Mare la 57 km. La Vest se află localitatea Agriş şi Micula la 15 km distanţă.
Conform recensamantului din 2002 la Turulung erau 2450 de locuitori, la
Drăguşeni 1240 locuitori şi la Turulung Vii 210 de locuitori. După naţionalităţi: 51%
maghiari, 31% romăni, 12% svabi şi 6% rromi. Este o localitate care a fost locuită
încă în paleolitic atestată de unelte de piatră cioplită, iar mai tărziu s-au găsit monede
celtice din secolele III şi II i.e.n. În secolele VI-VII, pe acest teritoriu s-au aşezat
slavii. De aici provine şi denumirea localităţii Trebes ( numele de persoană)
înseamnă “a defrisa”. După anul 1000 s-au aşezat maghiarii şi a devenit un teritoriu
privilegial al regilor maghiari ( Terestral sanctorul regum).
Faptul că este o aşezare veche, este atestat, este pomenit pentru prima dată a
anul 1216 în Registrum de Oradea ( TEREBES 1216; 1315 poss. Terebes; 1321
Turterebes; 1397 Threbes; Tur- Terebe1851; Turterebes 1907- romăneşte Turulung)
( Suciu. Dict. Ist. Trans. 2:209) în limba germană Turterebesch….
După unirea Transilvaniei cu Romănia din 1918, Turulung a devenit o localitatea
puternică, a judeţului Satu Mare. În anul 1923 s-a înfiinţat localitatea Drăguşeni
prin cele 60 de familii de romăni veniţi din Ucraina şi judeţul Maremureş.
În 1945 au fost deportaţi în Krivoj-Rog ( Rusia) aproape 90 de personae de
origina svaba.
În 1950 s-a înfiinţat CAP Turulung iar localitatea a fost electrificată în anii 60.
Localitatea Turulung cunoaşte o dezvoltare considerabilă în ultimele decenii. S-au
construit clădiri moderne pentru şcoala, dispensar uman, comerţ. Se dezvolta
creşteerea animalelor şi cultivarea produselor agricole.
Caracteristici semnificative ale teritoriului şi localităţilor, repere şi evoluţia
spaţială a localităţilor.
Evoluţia localităţilor după 1990. Comuna Turulung are o suprafaţă de 5762 ha.
Localităţile comunei sunt Turulung – localitate resedinţă de comuna şi Drăguşeni,
Turulung-Vii localităţi aparţinătoare. Dacă până în 1990 comuna a fost organizată în

Drăguşeni) după 1990 acestea s-au desfiinţat concomitant cu dezafectarea incinţelor din
intravilan. Localitatea Turulung este un sat dezvoltat tentacular. Drăguşeni este un sat de
tip alungit iar Turulung Vii este un tip răsfirat pe dealul din estul teritoriului. Localitatea
Turulung şi Drăguşeni au ca axa principala al intravilanului DN 1C bordat de-oparte şi
cealaltă de ulite de-alungul cărora se dezvolta localităţile. Localitaţile Turulung Vii are
intravilanul în zona de dealuri fiind ocupată în special de case de vacanţă CAP-uri
Număr populatie
Numarul
populatie comunei Turulung este de 3587 locuitori, din care
localitatea Turulung are 2469 locuitori; satul Drăguşeni 931 locuitori şi satul Turulung Vii
187 locuitori.

Obiective impotrante:
Şcoala cu clasele I-VIII Turulung, Grădiniţa Turulung, Şcoala cu clasele I-VIII
Drăguşeni, Grădiniţa Drăguşeni, Căminul cultural Turulung, Căminul cultural Drăguşeni,
Dispensar uman Turulung, Castelul Perenyi, Biserica romano catolic, Biserica greco catolic,
Biserica Reformată din comuna Turulung.

Număr gospodării (locuinţe), Caracteristicile constructive
În comuna Turulung sunt 1270 gospodării din care 1448 locuinţe sunt.
Casele de locuit sunt zidite din cărămidă, piatră sau înlocuitor cu planşe din beton
sau clădiri din chirpici acoperite cu ţigle.

Căi de acces
Comuna Turulung dispune de următoarele căi de comunicaţie: Drum Naţional
DN1 şi drumuri comunale
Surse de apă

Cişmele publice, lacul Glajmi, Balastiera Turulung.
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