
 

 

 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

COMU N A ADU NAŢ I  
                   P R I M A R   

 

 
D I S P O Z I T I E  

PrivindreorganizareaComitetului Local pentruSituaţii de Urgenţă 
 

Primarul comunei Adunaţi, judeţul Prahova; 
        Având în vederereferatul nr.619 din 26.01.2021întocmit de d-naTermentuPetruţa 
secretarulgeneral al comuneiAdunati, prin care se 
aratănecesitateaemiteriiuneidispoziţiiprivindreorganizareaComitetului Local pentruSituaţii de Urgenţă, 
CentruluiOperativpentruSituaţii de Urgenţăşidesemnareaagentului de inundaţii la 
nivelulcomuneiAdunaţi, judeţulPrahova; 
Înbazaprevederilor: 
 - prevederile art.12,alin.3 din O.U.G. nr. 21/2004, aprobată prin Legea nr.15/2005 privind 
Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă  cu modificările şi completările ulterioare;    

- prevederile art.4,alin.4, art.6, art.7, art.9 lit.d din H.G.R nr.1491/2004 pentru aprobarea 
Regulamentului  cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor 
şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă . 

- prevederile Legii nr.481/2004 privind protecţia civilă cu modificăriile şi completăriile 
ulterioare; 

        În temeiul prevederilor art.196 alin. (1) lit. b) coroborat cu art. 199 alin. (1) – (2) din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 

                                       PRIMARUL COMUNEI ADUNATI, emite următoarea dispozitie   : 
Art.1.(1)La nivelulcomuneiAdunaţi se reorganizeazăComitetul Local pentruSituaţii de 

Urgenţăconform anexei nr.1, parte integrantă din prezentadispoziţie. 

(2)Organizarea,atribuţiileşifuncţionareaComitetului Local pentruSituaţii de 
UrgenţăsuntprevăzuteînRegulamentulcadru conform anexei nr.2, parte integrantă din 
prezentadispoziţie. 

Art.2.Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştiinţa membrilor Comitetului Local pentru Situaţii 
de Urgenţă. 

Art.3. Prezenta dispoziţie va fi difuzată conform prevederilor legale în vigoare . 
  

P R I M A R ,    CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE , 

DARIUS – MIHAI SĂVULESCU    SECRETAR GENERAL,        

     PETRUŢA TERMENTU 

ADUNATI  29.01.2021 

 NR. 43 

 



 
 
 
 
Anexa nr.1 la Dispozitia nr.43 din 29.01.2021 
 
 
COMPONENŢA  COMITETULUI LOCAL PENTRU  SITUAŢII DE URGENŢĂ 
 
 

Nr 
Crt
. 

NumelesiPrenume
le 

Functia Functia in  
C L S U 

Institutia/Agent ecomomic Date 
contact 

1. 
 

SAVULESCU  
DARIUS- MIHAI  

primar preşedinte Primaria 
Adunaţi 

073174988
1 

2. 
 

DURICU  
VALENTIN 
CONSTANTIN 

viceprima
r 

vicepreşedint
e 

Primaria 
Adunaţi 

072584432
0 

3. 
 

TERMENTU  
PETRUŢA 

Secretar 
general 

membru Primaria 
Adunaţi 

073007231
7 

4. PINŢĂ 
MĂDĂLIN  
CONSTANTIN 

Medic 
veterinar 

membru SC GSM Live Med SRL 072289899
3 

5. HOITAN ELENA Medic 
uman 

membru Cabinet Medical Ind.Hoitan Elena 072649173
1 

6. VOINEA DANIEL Sef post membru Post  
PoliţieAdunaţi 

072362079
0 

7. APOSTOL ELENA director membru ScoalaGimnazialăRaduşiSeveraNov
ian 

072001426
5 

 
 
 

 
P R I M A R ,     

   DARIUS – MIHAI   SĂVULESCU       

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
Anexanr.2 la Dispozitia nr.43  din 29.01.2021 
 

REGULAMENTUL 

 PRIVIND ORGANIZAREA, ATRIBUŢIILE, FUNCŢIONAREA ŞI DOTAREA COMITETULUI ŞI 
CENTRULUI OPERATIV  PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ ÎN COMUNA ADUNAŢI 

CAPITOLUL I 

Dispoziţii generale 
Art.1 Comitetele şi centrele operative pentru situaţii de urgenţă sunt organisme şi structuri abilitate în 
managementul situaţiilor de urgenţă, care, potrivit legii,  se organizează şi funcţionează pentru 
prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă, asigurarea şi coordonarea resurselor umane, 
materiale, financiare şi de altă natură necesare restabilirii stării de normalitate. 

Art.2 La nivelul comunei Adunatieste organizat Comitetul local pentru situaţii de urgenţă, denumit în 
continuare Comitet local şi Centrul operativ cu activitate temporară, denumit în continuare Centrul 
operativ. 

Art.3 Prevederile prezentului regulament se aplică Comitetului local şi Centrului operativ prevăzute la 
art.2, constituite prin dispoziţie a primarului. 

Art.4 (1) Centrul operativ cu activitate temporară este structura tehnico-administrativă înfiinţată în 
scopul îndeplinirii funcţiilor specifice pe durata stării de alertă, în cazul situaţiilor de urgenţă, precum şi 
pe timpul unor exerciţii, aplicaţii şi antrenamente pentru pregătirea răspunsului în astfel de situaţii. 

 (2) Centrul operativ asigură şi organizează secretariatul tehnic al Comitetului local pentru 
situaţii de urgenţă. 

Art.5 La stabilirea structurii organizatorice, a atribuţiilor, modului de funcţionare şi a dotării Comitetului 
local pentru situaţii de urgenţă şi Centrului operativ cu activitate temporară se aplică principiile 
managementului situaţiilor de urgenţă prevăzute de lege. 

CAPITOLUL II 
Structuri organizatorice şi funcţionarea acestora 

Art.6 (1)Comitetullocal pentru situaţii de urgenţă are în compunere un preşedinte, vicepreşedinte, 
membri şi consultanţi. 

(2) Preşedintele Comitetului local pentru situaţii de urgenţă este primarul                    comunei. 

            (3) Vicepreşedintele Comitetului local pentru situaţii de urgenţă este viceprimarul 
comunei.      

(4) Membrii Comitetului pentru situaţii de urgenţă sunt: secretarul comunei, şefi de servicii din 
cadrul primăriei, reprezentanţi ai serviciilor publice şi ai principalelor instituţii şi agenţi economici din 
comună, precum şi manageri sau conducători ai agenţilor economici, filialelor, sucursalelor ori 
punctelor de lucru locale care, prin specificul activităţii, constituie factori de risc generatori de situaţii 
de urgenţă. 

(5)Consultanţi în Comitetul local pentru situaţii de urgenţă sunt: experţi şi specialişti din    aparatul 
propriu al primăriei, din instituţii şi unităţi din subordinea Consiliului Local.  

Art.7 Componenţa nominală a comitetului local este prezentată în anexa nr. 1. 

Funcţionarea comitetului local 
Art.8 (1) Comitetul local pentru situaţii de urgenţă se întruneşte semestrial şi de ori de câte ori situaţia 
o impune, la convocarea preşedintelui. 

 (2) Şedinţele Comitetului local pentru situaţii de urgenţă se desfăşoară în prezenţa majorităţii 
membrilor sau a înlocuitorilor desemnaţi. 



(3) Convocarea membrilor comitetului local pentru şedinţă se face, de regulă, cu minimum 7 (şapte) 
zile înainte de data desfăşurării. 

(4) Materialele necesare susţinerii problematicii înscrisă pe ordinea de zi, vor fi întocmite şi înaintate 
secretarului comunei (centrul operativ) cu 7 (şapte) zile înainte de data stabilită pentru şedinţă.  

(5) Materialele de la alin (4), vor fi distribuite membrilor comitetului local, cu cel puţin 5 (cinci) zile 
înaintea şedinţei. 
. (6)  Hotărârile Comitetului local pentru situaţii de urgenţă se adoptă cu votul a două treimi din 
numărul membrilor prezenţi, cu excepţia punerii în aplicare a planului de evacuare, care se face în 
baza deciziei preşedintelui comitetului.   
 (7)  Consultanţii nu au drept de vot.  
 (8) Comitetul pentru situaţii de urgenţă îşi desfăşoară activitatea pe baza planului anual elaborat de 
secretariatul tehnic permanent. 

Art.9 Persoanele din componenţa comitetului local au următoarele atribuţii principale:  

a) preşedintele: convoacă întrunirea comitetului local, stabileşte ordinea de zi şi 
conduce şedinţele acestuia; semnează hotărârile, planurile, programele, 
regulamentele şi măsurile adoptate; semnează avizele, acordurile, împuternicirile, 
protocoalele şi proiectele de acte normative; informează operativ pe preşedintele 
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă asupra activităţii desfăşurate; 

b) vicepreşedintele: îndeplineşte obligaţiile preşedintelui în lipsa acestuia, precum şi 
pe cele ce îi revin ca membru al comitetului,   

c) membrii: participă la şedinţele comitetului local; prezintă informări şi puncte de 
vedere; îi informează operativ pe conducătorii instituţiilor şi unităţilor pe care le 
reprezintă asupra problemelor dezbătute, concluziilor rezultate, hotărârilor şi 
măsurilor adoptate şi urmăresc aplicarea acestora în sectoarele de competenţă; 
menţin permanent legătura cu centrele operative corespondente cu privire la 
gestionarea tipurilor de risc din competenţa structurii pe care o reprezintă, precum 
şi la îndeplinirea funcţiilor de sprijin ce le revin în situaţiile de urgenţă;  

d) consultanţii: participă la şedinţele comitetului local; îi consiliază pe membrii 
acestuia asupra problemelor tehnice şi de specialitate; asigură documentarea 
tehnică de specialitate pentru tipurile de riscuri gestionate. 

 

CAPITOLUL III 

Atribuţiile comitetului şi centrului local 
 

Art.10 (1) Comitetul local asigură îndeplinirea atribuţiilor principale prevăzute la art.24 din Ordonanţa 
de Urgenţă a Guvernului nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de 
Urgenţă, astfel: 

a) informează prin centrul operaţional judeţean, privind stările potenţial generatoare de situaţii 
de urgenţă şi iminenţa ameninţării acestora; 

b) evaluează situaţiile de urgenţă produse pe teritoriul comunei, stabileşte măsuri şi acţiuni 
specifice pentru gestionarea acestora şi urmăreşte îndeplinirea lor; 

c) declară, cu acordul prefectului, starea de alertă pe teritoriul comunei; 

d) analizează şi avizează planul local pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi 
financiare necesare gestionării situaţiei de urgenţă; 

e) informează comitetul judeţean şi consiliul local asupra activităţii desfăşurate; 

f) îndeplineşte orice alte atribuţii şi sarcini stabilite  de lege sau de organismele şi organele 
abilitate. 

(2) Pentru îndeplinirea atribuţiunilor legale specialiştii cooptaţi în cadrul Comitetului local se 
pot constitui în grupuri de suport tehnic, coordonate de un membru al comitetului. 



Art.11 Atribuţiile specificeale comitetului local sunt prevăzute  în „Planul privind prevenirea şi 
gestionarea situaţiilor de urgenţă”, specifice tipurilor de risc de pe raza comunei. Acesta se 
elaborează de secretarul comunei,  pe baza prevederilor regulamentelor privind prevenirea şi 
gestionarea situaţiilor de urgenţă, specifice tipurilor de risc, elaborate de către ministerele care 
coordonează managementul situaţiilor de urgenţă specifice riscurilor respective.  

Art.12 (1) Centrul operativ cu activitate temporară, în timpul funcţionării, îndeplineşte atribuţiile 
stabilite,  potrivit art.27 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.21/2004, astfel: 

 a) centralizează şi transmit operativ la centrul operaţional judeţean date şi informaţii privind 
apariţia şi evoluţia stărilor potenţial generatoare de situaţii de urgenţă; 

 b) monitorizează situaţiile de urgenţă şi informează Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă şi celelalte structuri operative interesate; 

 c) urmăreşte aplicarea regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă şi a planurilor 
de intervenţie şi cooperare specifice tipurilor de riscuri; 

 d) asigură transmiterea operativă a deciziilor, dispoziţiilor şi ordinelor, precum şi menţinerea 
legăturilor de comunicaţii cu structurile implicate în gestionarea situaţiilor de urgenţă, cu dispeceratul 
integrat pentru apeluri de urgenţă şi cu dispeceratele proprii serviciilor şi forţelor care intervin în acest 
scop; 

 e) centralizează solicitările de resurse necesare pentru îndeplinirea funcţiilor de sprijin pe 
timpul situaţiilor de urgenţă şi face propuneri pentru asigurarea lor; 

 f) gestionează baza de date referitoare la situaţiile de urgenţă; 

 g) îndeplineşte orice alte atribuţii şi sarcini privind managementul situaţiilor de urgenţă, 
prevăzute de lege şi prezentul regulament. 

 (2) Documentele şi baza de date referitoare la situaţiile de urgenţă, deţinute de centrul 
operativ se gestionează permanent de către secretarul comunei. 

Art.13. (1) Centrul operativ asigură secretariatul tehnic permanent al comitetului local şi îndeplineşte 
următoarele atribuţii specifice:     

a) gestionează documentele comitetului local; 
b) asigură convocarea comitetului local şi transmiterea ordinii de zi; 
c) primeşte şi pregăteşte materialele pentru şedinţele comitetului local şi asigură 

prezentarea acestora preşedintelui şi membrilor; 
d) execută lucrările şi operaţiunile de secretariat pe timpul şedinţelor comitetului local, 

inclusiv întocmirea procesului-verbal; 
e) asigură redactarea hotărârilor adoptate de comitetul local, precum şi a proiectelor 

de ordine sau dispoziţii, pe care le prezintă spre aprobare; 
f) asigură multiplicarea documentelor emise de comitetul local şi difuzarea lor 

autorităţilor interesate; 
g) întocmeşte informări periodice privind situaţia operativă sau stadiul îndeplinirii 

hotărârilor adoptate de comitetul local; 
h) întocmeşte proiectele comunicatelor de presă ale comitetului local; 
i) urmăreşte realizarea suportului logistic pentru desfăşurarea şedinţelor comitetului 

local; 
j) asigură punctul de contact cu secretariatul tehnic permanent din cadrul 

Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de urgenţă; 
k) îndeplineşte alte sarcini stabilite de comitetul municipal sau de preşedintele 

acestuia. 
(2) Pentru îndeplinirea atribuţiunilor consultă specialişti şi din alte domenii de activitate. 

 Art.14.Pe timpul şi în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, personalul centrului 
operativ este investit cu exerciţiul autorităţii publice, în limitele stabilite stabilite de lege. 



 Art.15.Coordonarea tehnică şi de specialitate a centrului operativ se realizează, potrivit legii, 
de către Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, care asigură şi menţinerea 
permanentă a fluxului informaţional cu acesta. 

 Art. 16.Pentru prevenirea şi gestionarea unor riscuri majore, comitetul local pentru situaţii de 
urgenţă poate iniţia şi elabora programe locale, care se aprobă de organele abilitate. 

CAPITOLUL IV 

Dotarea 

 Art.17. (1) Lucrările comitetului local se desfăşoară în spaţii special amenajate şi echipate din 
cadrul sediului primăriei. 

  (2) Spaţiile de lucru se echipează şi dotează cu mobilier, aparatură şi echipamente de 
comunicaţii şi informatică, precum şi cu birotica necesară.   

(3) Aparatura şi echipamentele de comunicaţii şi informatică prevăzute la alin.(2) se conectează 
cu centrul operativ şi fac parte din sistemul de comunicaţii, de prelucrare automată şi stocare a 
datelor necesare funcţionării Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă.  

(4) În apropierea spaţiului de lucru al comitetului se amenajează o sală multimedia, destinată 
conferinţelor de presă. 
Art.18.(1)Lista cuprinzând dotările principale necesare desfăşurării activităţii comitetului şi 
centrului operativ local este prevăzută în anexa nr.2 la prezentul regulament. 

(2) Dotările pentru spaţiile de lucru al comitetului şi pentru mass-media se asigură de către 
primărie şi Consiliul local. 
(3) Dotările pentru centrul operativ se asigură de către primărie şi Consiliul local. 

 Art.19. Fondurile băneşti pentru realizarea dotărilor şi desfăşurarea activităţilor comitetului şi 
centrului operativ local cu atribuţii în aplicarea prevederilor prezentului regulament se asigură din 
bugetul alocat anual cu această destinaţie, potrivit legii. 

Art.20.  Anexele 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul regulament. 

 

Preşedintele Comitetului Local  

pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Adunati 

                                                             Primar, 

DARIUS - MIHAI SĂVULESCU 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Anexa nr.1 la Regulament 



 
 
 
 
 
COMPONENŢA    COMITETULUI   LOCAL PENTRU  SITUAŢII DE URGENŢĂ  
 
 
 

Nr 
Crt
. 

NumelesiPrenum
ele 

Functia Functia in  
C L S U 

Institutia/Agent ecomomic Date 
contact 

1. 
 

SAVULESCU 
DARIUS- MIHAI  

primar preşedinte Primaria 
Adunaţi 

07317498
81 

2. 
 

DURICU 
VALENTIN 
CONSTANTIN 

viceprim
ar 

vicepreşedin
te 

Primaria 
Adunaţi 

07258443
20 

3. 
 

TERMENTU  
PETRUŢA 

Secretar 
general 

membru Primaria 
Adunaţi 

07300723
17 

4. PINŢĂ 
 MĂDĂLIN  
CONSTANTIN 

Medic 
veterinar 

membru SC GSM Live Med SRL 07228989
93 

5. HOITAN  ELENA Medic 
uman 

membru Cabinet Medical Ind.Hoitan Elena 07264917
31 

6. VOINEA   
DANIEL 

Sef post membru Post  
PoliţieAdunaţi 

07236207
90 

7. APOSTOL   
ELENA 

director membru ScoalaGimnazialăRaduşiSeveraNo
vian 

07200142
65 

 
 
 

 
 

P R I M A R , 

DARIUS – MIHAISĂVULESCU 
 

 
 
 

 

   

 

 

 

 

 

       

      



Anexa nr.2  la Regulament 

Dotarile principale necesare desfăşurării activităţii comitetului şi centrului operativ local  

1.mobilier: birou, scaune,dulapuri,masa de consiliu; 

2.aparate radio; 

3.mijloace de comunicatii: 

a.telefoane fixe; 

b.telefoane mobile; 

c.fax; 

d.radiotelefoane fixe; 

e.radiotelefoane portabile; 

f.modem internet; 

g.receptor de unde scurte; 

4.mijloace informatice: 

a.statii de lucru; 

b.software; 

5.harti ale judetului; 

6.planuri cadastrale; 

7.planuri de situaţie ale localităţiile şi construcţiilor, cuprinzând reţele şi instalaţiile cu 
apă,gaze,energie electrica şi canalizare; 

8.mijloace tehnice de asigurare a iluminatului de siguranţă pentru continuarea lucrului; 

9.mijloace individuale de protecţie,de iluminat,de prim ajutor si de P.S.I.; 

10.colecţii de norme, normative şi alte acte normative specifice; 

11.planuri şi programe specifice; 

12.baze de date privind situaţiile de urgenţă; 

13.aparatură de multiplicat documente; 

14.rechiziţie şi consumabile pentru tehnoredactare şi multiplicare 

P R I M A R , 

DARIUS-MIHAISAVULESCU 
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