Primăria Comunei Mălini,
Judeţul Suceava
REGISTRUL ISTORIC
Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă
DATE DESPRE LOCALITATE
a.suprafaţa - 15.153 km2 ;
b. numar populatie - 7.644;
c. numar gospodarii (locuinte)- 2.678;
d. lungimea drumurilor publice - 93km, din care :
- modernizate 28 km ;
- pietruite 65 km;
- lungimea reţelei de canalizare - 30 km;
Suprafaţa agricolă – 4.285 ha din care :
- arabil -1.817 ha ;
- păşuni - 1.434 ha;
- fâneţe – 1.076 ha ;
- livezi – 2 ha.
Păduri şi alte suprafeţe cu vegetaţie forestieră – 10.636 ha;
- ape-bălţi – 110 ha;
- alte terenuri – 159 ha;
Comuna Mălini este situată în partea central-sudică a judeţului
Suceava, având o suprafaţă de 15.153.000 km2, învecinându-se la S cu
comuna Borca, la S-V cu comuna Stulpicani,comuna Slatina şi comuna
Valea Moldovei, la N şi N –E cu comuna Cornu Luncii, iar la E cu comuna
Rîşca.
Localitatea este pentru atestatul documental printr-un hrisov din
timpul domniei lui Ştefan cel Mare, datat din 15 septembrie 1959.
Este o aşezare montană situată la răsctucea drumurilor din şi dinspre
ţinuturile Neamţului, pe valea râului Suha Mare, dispunând de un cadru
natural cu frumuseţi rar întâlnite ale pădurilor de conifere şi de foioase ca un
“Linişte de verde şi de albastru”, desfăşurânduse din Munţii Stânişoarei,
râul Suha Mare până la apele Moldovei.
Localitatea este traversată de D.J. 209 A, care asigură legătura cu
comuna Slatina, unde se regăseşte Mănăstirea Slatina ctitorie a domnitorului
Alexandru Lăpuşneanu şi D.J. 209 B, supranumit şi drumul Vitoriei Lipan,

ce face legătura cu comuna Borca, judeţul Neamţ. Drumurile judeţene ce
traversează localitatea sunt modernizate, asfaltate pe o lungime de 28 km.
Comuna Mălini se regăseşte la o distanţă de 18 km de municipiul
Fălticeni şi 40 km de municipiul Suceava.
Localitatea Mălini are în componenţa sa următoarele sate :
- Mălini, Pâraie, Poiana Mărului, Văleni-Stânişoara şi Iesle.
Pe administrativul localităţii fiinţează : 2 cămine culturale, o sală de
festivităţi, o casă de hore, un dispensar uman şi unul veterinar, Ocolul Silvic,
unitate Cec, sucursală BRD, birou notarial, 2 cabinete medicale , 3 cabinete
stomatologice, 2 farmacii, o Uintate de Asistenţă Medico-Socială, o sală de
sport, o bază sportivă multifuncţională, 5 unităţi de învăţământ, domeniul
schiabil cu 2 pârtii de schi, nocturnă teleschi, bulcarturi,cabane turistice,
pensiuni, construcţii hoteliere, 221 societăţi comerciale cu diverse profile de
activitate : comerciale, exploatarea debitare şi prelucrare a lemnului,
brutărie, de procesare a laptelui, de transport etc..
Privind istoricul serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă,
implicit cel de pompieri, precizăm faptul că în arhivele locale un se regăsesc
date privind această problematică,însă, din informaţiile transmise pe cale
orală, încă de la sfârşitul secolului XIX , la nivelul localităţii, pe sate, existau
formaţii de pompieri civili, evident care, la vremea respectivă dispuneau de
o dotare modestă pentru intervenţii la incendii (sacale pentru apă, cu
tracţiune hipo, găleţi, târnacoape, căngi etc.).
În satele componente ale localităţii existau amenajate pichete, cu
dotări modeste, constând în lăzi cu nisip, hârelţe, lopeţi, furci, găleşi,
sisteme rudimentare de alarmare (clopote, toacă). Mai târziu în dotarea
acestor servicii apar pompe acţionate manual tot cu tracţiune animală .
De menţionat că la vremea aceea ca şi în prezent, populaţia locală
intervenea cu simţ de răspundere şi în spiritual solidarităţii pentru stingerea
incendiilor. Pentru alarmarea populaţiei se mai foloseau clopotele bisericilor,
gornişti şi toboşari. Dup al II-lea Război Mondial, în dotarea acestor
formaţiuni, pentru intervenţii la incendii, se mai regăseau, de prin 1965,
motopompe cu benzină, cu motoare realizate la Cîmpulung Muscel .
În 1992, în dotarea serviciilor de pompieri civili, a fost adusă, prin
transfer, de la unitatea de pompieri Buzău o autospecială tip SAVEM.
În anul 2005, prin grija primarului Nistor Petru, serviciul voluntar
pentru situaţii de urgenţă al comunei , reorganizat, a fost dotat cu o
autospecială tip MAGIRUS adusă din Germania, iar în anul 2007 cu încă o
autospecială tip MERCEDES şi o motopompă tip Huquswarna. În prezent,
S.V.S.U. Mălini are în dotare 2 autospeciale tip Mercedes cu o capacitate de

2.400 respectiv 2.600 litri, o vidanjă cu o capacitate de 9.000 litri, o
motopompă, un autocamion basculant tip RABA, ambulanţă, Voolă cu
încărcător frontal, fierestraie mecanice (5 bucăţi) etc..
Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă, actualmente, are în
componenţa sa 34 de membri din care 3 sunt şoferi angajaţi, organizat fiind
pe grupe de intervenţie, respective : salvare şi prim ajutor, înştiinţarealarmare, evacuare, cercetare-căutare, debblocare -salvare şi logistică.
În sarcina s.v.s.u. cade şi efectuarea controalelor, de primăvară şi
tomnă, în gospodăriile populaţiei, ocazie cu care sunt constatate carenţele, în
ceea ce priveşte respectarea reguluilor de prevenire a incendiilor, şi se
recomandă măsuri, cerinţe obligatorii a fi respectate, privind prevenirea
producerii incendiilor în principal, dar, nu numai.
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