Cap. I
In data de 30.11.2005 prin Hotarirea nr. 35 a Consiliului Local Merei se
infiinteaza Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Merei.
Serviciul voluntar constituit are urmatoarea componenta:
1. Şef serviciu
2. Compartiment (specialişti) de prevenire a incendiilor
3. Formaţii de intervenţie:
a) Echipaje / Grupe de intervenţie:
- salvare şi prim-ajutor;
- stingerea incendiilor;
b) echipe specializate:
- transmisiuni – alarmare;
- cercetare – căutare;
- deblocare – salvare;
- sanitar-veterinară;
- suport logistic

Prin infiintare se urmareste gestionarea si interventia cu mai mare eficienta in
cazul situatiilor de urgenta produse in zona de competenta (unitatea administrativ
teritoriala) si respectarea legislatiei in vigoare la data infiintarii Serviciul Voluntar
pentru Situatii de Urgenta al comunei Merei.
Serviciul isi are sediul in localul primariei Merei din localitatea Merei, judetul
Buzau.
Situata la sud de Valea Niscovului si la est de Dealul Istritei, doua zone în care
istoria a început atunci când primii oameni s-au adunat în asezari stabile, în comuna
Merei s-au scos, de asemenea la iveala, obiecte arheologice identificate ca apartinând
unor culturi si epoci localizate în mileniul IV î.e.n.
Satul Lipia, parte integranta a comunei, a dezvaluit o necropola si asezare din
secolul IV-V e.n. " . de când s-a asezat Tara Româneasca de la mosii si stramosii lor
si nu li s-a luat vinariciul de nici un domn al Tarii Românesti " se spune într-un hrisov
din anul 1583 (prima atestare documentara a satului) al lui Mihnea Turcitul, prin care
oamenii din Lipia sunt scutiti de vinarici.
Cel mai vechi lacas de cult de pe teritoriul comunei este biserica din satul
Ciobanoaia, construita din lemn la finele secolului al XVII-lea de catre capitanul
Constantin Bencescu si sotia sa Stana .
Cea mai veche vatra de istorie este Sarata Monteoru. Pe teritoriul satului s-au
identificat vestigii ale unei asezari neolitice, cultura Aldeni II Stoicani, la mica
distanta fata de urmele unei alte asezari de data aceasta din epoca bronzului. În acelasi
areal, urmele unei asezari fortificate si mai multe cimitire care contineau obiecte
arheologice specifice l-au facut pe Ion Nestor sa defineasca si sa introduca în
cercetarea arheologica, cultura de tip Monteoru, care dureaza de la sfârsitul perioadei
timpurii si pâna în cea târzie a epocii bronzului.
Suprafata: 100 Km2
Clima: Temperat continentalã
Cai de acces: E 85, DN 1B (Buzau-Mizil), DJ 203C (Merei-Pietroasele), DJ
203G (Vernesti-Merei), halta CFR Sãrata-Monteoru

Conditii hidrografice: Pârâul Sarata cu o lungime de 63 Km, se varsa în râul
Ialomita.
Precipitatii: Cantitatea medie anuala este de 550 l/mp.
Populatie - 7232 locuitori.
Turism: Statiunea balneo-climaterica Sarata-Monteoru cu Unitatea de
Tratament balnear a Ministerului Muncii, singura din judetul Buzau ; S.C.
MONTEORU S.A.; moteluri: CAPRICE, ANEMONA, CASA CU TEI; mini
moteluri, hanuri , numeroase pensiuni agroturistice, camping, strand, namol.
Economie: 123 societati comerciale care au ca obiect de activitate: agricultura,
viticultura, extragerea petrolului, prelucrarea lemnului, prelucrarea carnii, turism,
comert, din care:
· industrie - 8 societati cu capital privat EXIMPROD, MINA DE PETROL
(SCHELA BERCA);
· agricultura - 14 societati (10 cu capital privat) care lucreaza 6208 ha teren
arabil si vie;
Cultura: 3 camine culturale si o biblioteca comunala (N. Gr. M. Nigrim) cu
peste 10.000 de volume.
Personalitati culturale:
- Nicolae Grigore Mihaescu-Nigrim (1871-1951) - poet prozator, dramaturg,
publicist;
- Alexandrina Mihaescu (1876-1895) - poeta;
- Ion Gheorghe - poet, prozator.
Monumente istorice:
- "Conacul Sarateanu" - înc. sec. XX (sat Izvoru-Dulce);
- Biserica "Sf. Treime" - anul 1813 (sat Izvoru-Dulce);
- Pivnita Brâncoveneasca - sf. sec. XVII (sat Izvoru-Dulce);
- Ansamblul Baile Monteoru - 1866 (sat Sarata-Monteoru);
- Vila Monteoru - 1866? 1895? (sat Sarata-Monteoru);
- Bazinele Vechi - 1886 (sat Sarata-Monteoru);
- Mina de Petrol - c.c.a. 1874 (sat Sarata-Monteoru).

Sanatate: 1 Dispensar medical uman si 3 puncte sanitare, un cabinet
stomatologic si un dispensar veterinar.
Învatamânt: 3 scoli cu ciclu gimnazial (Merei, Izvoru-Dulce, Lipia)
· 4 scoli cu ciclu primar (Ograzile, Dealul-Viei, Sarata-Monteoru, GuraSaratii)
· 6 gradinite (Merei, Lipia, Sarata-Monteoru, Dealul-Viei, Ograzile, IzvoruDulce)

La nivelul comunei Merei in satele: Merei, Ograzi, valea Putului si Ciobanoia
prin programul de alimentare cu apa a localitatilor sunt prevazuti hidranti stradali
subterani ce pot alimenta autospecialele structurilor profesioniste.
Prin hotarirea nr. 31 din 29.06.2007 a Consiliului local Merei se modifica
structura Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta astfel :
1. Şef serviciu
2. Compartiment de prevenire
3. Formaţii de intervenţie:
a) Grupă de intervenţie-stingere a incendiilor

b) Echipe specializate:
- transmisiuni-alarmare şi cercetare – căutare;
- deblocare – salvare şi prim ajutor;
- evacuare şi suport logistic

Prin Dispozitia nr. 555 din 03.11.2008 a primarului comunei Merei se
desemneaza in functia de sef S.V.S.U. domnul Drenea Sorin Constantin.
In anul 2009 S.V.S.U. al comunei Merei participa la numeroase incendii de
vegetatie uscata produse pe raza unitatii administrativ teritoriale.

