EXTRAS

Anexa nr. 1

COMITETUL LOCAL
PENTRU SITUAłII DE URGENłĂ
AL MUNICIPIULUI ARAD

REGULAMENT – CADRU
privind structura organizatorică, atribuŃiile, funcŃionarea şi dotarea Comitetului Local
pentru SituaŃii de UrgenŃă al Municipiului Arad
şi a Centrului Operativ

I. DISPOZIłII GENERALE
Art. 1. Comitetul Local pentru SituaŃii de UrgenŃă, ca parte componentă a Sistemul
NaŃional de Management al SituaŃiilor de UrgenŃă, se înfiinŃează, se organizează şi funcŃionează
pentru prevenirea şi gestionarea situaŃiilor de urgenŃă, asigurarea şi coordonarea resurselor
umane, materiale, financiare şi de altă natură, necesare restabilirii stării de normalitate.
Art. 2. Fac obiectul prezentului regulament următoarele tipuri de risc generatoare de
situaŃii de urgenŃă: incendii, cutremure, inundaŃii, accidente, explozii, avarii, alunecări sau
prăbuşiri de teren, îmbolnăviri în masă, prăbuşiri ale unor construcŃii, instalaŃii ori amenajări,
căderi de obiecte din atmosferă ori din cosmos, tornade, avalanşe, eşecul serviciilor de utilităŃi
publice şi alte calamităŃi naturale, sinistre grave sau evenimente publice de amploare,
determinate ori favorizate de factorii de risc specifici.
Art. 3. (1) AutorităŃile administraŃiei publice locale poartă întreaga răspundere pentru
asigurarea condiŃiilor de supravieŃuire a populaŃiei afectate de urmările situaŃiilor de urgenŃă.
(2) Asigurarea condiŃiilor se realizează prin serviciile de urgenŃă, serviciile publice de
gospodărire comunală, instituŃii şi operatori economici, inclusiv prin utilizarea, în condiŃiile legii,
a bunurilor din rezervele de stat şi a serviciilor şi bunurilor puse la dispoziŃie de organizaŃii
neguvernamentale române sau de comunităŃile locale şi populaŃia din zonele neafectate, de state
şi organizaŃii străine ori cu caracter internaŃional.

II. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
A COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAłII DE URGENłĂ AL MUNICIPIULUI
ARAD ŞI A CENTRULUI OPERATIV

Art. 4. Comitetul Local pentru SituaŃii de UrgenŃă al Municipiului Arad, este un
organism interinstituŃional de sprijin al managementului situaŃiilor de urgenŃă.
Art. 5. (1) Comitetul Local pentru SituaŃii de UrgenŃă al Municipiului Arad, are în
componenŃă preşedinte, vicepreşedinte, membri şi consultanŃi.
(2) Preşedintele Comitetului este Primarul Municipiului Arad, dl. Falcă Gheorghe.
...
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Art. 6.(1) Centrul Operativ cu Activitate Temporară, este o structură tehnicoadministrativă înfiinŃată în scopul îndeplinirii funcŃiilor specifice pe durata stării de alertă, în
cazul situaŃiilor de urgenŃă, precum şi pe timpul unor exerciŃii, aplicaŃii şi antrenamente pentru
pregătirea răspunsului în astfel de situaŃii.
...
(3) Centrul Operativ cu Activitate Temporară asigură şi organizează secretariatul tehnic
permanent al Comitetului Local pentru SituaŃii de UrgenŃă al Municipiului Arad.
Art. 7. (1) La nivelul Municipiului Arad este constituit Serviciul voluntar pentru situaŃii
de urgenŃă, alcătuit din 12 persoane şi a cărui activitate este coordonată la nivel local de către
Primar.
(2) Serviciul voluntar pentru situaŃii de urgenŃă are ca scopuri principale apărarea vieŃii,
bunurilor şi mediului împotriva dezastrelor, precum şi realizarea măsurilor de protecŃie şi
intervenŃie în cazul producerii unor riscuri generatoare de situaŃii de urgenŃă.

III. ATRIBUłIILE
COMITETULUI LOCAL ŞI A CENTRULUI OPERATIV
Art. 8.(1) Comitetul Local pentru SituaŃii de UrgenŃă al Municipiului Arad are
următoarele atribuŃii principale:
a) informează operativ, Centrul OperaŃional JudeŃean, cu privire la stările potenŃial
generatoare de situaŃii de urgenŃă şi iminenŃa ameninŃării acestora;
b) evaluează situaŃiile de urgenŃă produse pe teritoriul Municipiului Arad, stabileşte
măsuri şi acŃiuni specifice pentru gestionarea acestora şi urmăreşte îndeplinirea lor;
c) întocmeşte rapoarte operative privind situaŃiile de urgenŃă produse pe teritoriul
Municipiului Arad pe care le înaintează comitetelor judeŃene (Centrul OperaŃional NaŃional) în
termen de maxim 24 ore de la producerea evenimentului;
d) declară, cu acordul Prefectului, starea de alertă pe teritoriul Municipiului Arad;
e) analizează şi avizează Planul local pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi
financiare, necesare gestionării situaŃiei de urgenŃă;
f) informează Comitetul JudeŃean şi Consiliul Local asupra activităŃii desfăşurate;
g) aprobă organizarea protecŃiei civile la nivelul unităŃii administrativ-teritoriale,
analizează anual şi ori de câte ori este nevoie activitatea desfăşurată şi adoptă măsuri pentru
îmbunătăŃirea acesteia;
h) gestionează, depozitează, întreŃine şi asigură conservarea aparaturii şi a materialelor de
protecŃie civilă prin Biroul protecŃie civilă voluntariat pentru situaŃii de urgenŃă, din cadrul
Primăriei Municipiului Arad;
i) asigură instalarea şi exploatarea dispozitivelor meteorologice, hidrologice sau
hidrometrice necesare cunoaşterii şi urmăririi mărimilor caracteristice locale de apărare şi
asigurarea corelaŃiei acestora cu cele zonale.
j) se activează, se întruneşte de urgenŃă la sediul său şi îşi pune în aplicare planurile
proprii de acŃiune/apărare/intervenŃie în situaŃia producerii unor situaŃii de urgenŃă.
k) acordă sprijinul necesar persoanelor afectate;
l) reconstituie mijloacele materiale necesare pentru intervenŃie şi refacere, în stare
operativă;
m) reabilitează căile de comunicaŃii rutiere, feroviare etc., liniilor de telecomunicaŃii şi
reŃelelor de transport şi distribuŃie a energiei electrice, a apei şi operatorilor energetici;
n) pregăteşte condiŃiile pentru repunerea în stare de funcŃionare a operatorilor economici
şi instituŃiilor afectate, precum şi pentru refacerea locuinŃelor şi a celorlalte construcŃii cu caracter
public sau privat avariate sau distruse din zona afectată;
o) continuă investigaŃia post situaŃie de urgenŃă specifică şi stabileşte soluŃiile cadru de
intervenŃie pentru punerea în siguranŃă provizorie a construcŃiilor avariate;
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p) stabileşte din punct de vedere valoric şi cantitativ pagubele produse de situaŃia de
urgenŃă specifică;
r) întocmeşte rapoarte de sinteză sau de evaluare a efectelor produse de situaŃia de
urgenŃă specifică, pe care le înaintează comitetelor judeŃene în termen de maxim 10 zile de la
producerea dezastrului, rapoartele fiind însoŃite de măsuri pentru înlăturarea efectelor acesteia,
precum şi de măsurile ulterioare de prevenire şi intervenŃie
s) asigură spaŃiile necesare pentru depozitarea materialelor de intervenŃie.
(2) Comitetele locale care au obiective ce pot fi afectate de inundaŃii şi fenomene
meteorologice periculoase, au obligaŃia de a organiza şi asigura apărarea acestor obiective cu
forŃe şi mijloace proprii, prevăzute din timp în planurile de apărare, adaptate la condiŃiile
concrete care pot apărea, activităŃi care se desfăşoară prin intermediul Serviciilor voluntare .
(3)
În cazul prognozării atingerii pragurilor critice sau la atingerea intempestivă a
acestora, Comitetul Local ia, după caz, următoarele măsuri:
a) asigură permanenŃa la sediul primăriei cu personal instruit în vederea primirii
înştiinŃărilor, prognozelor şi avertizărilor hidrometeorologice, a deciziilor Comitetului
judeŃean/al Municipiului Bucureşti;
b) întocmesc şi transmit rapoarte operative
c) folosesc toate mijloacele existente pentru a asigura avertizarea şi/sau alarmarea cu
prioritate a populaŃiei şi obiectivelor aflate în zonele de risc la inundaŃii din revărsări de cursuri
de apă, scurgeri de pe versanŃi şi accidente la construcŃii hidrotehnice, aşa cum sunt ele
delimitate în planurile locale de apărare, precum şi a populaŃiei aflate în zonele de risc pentru
producerea fenomenelor meteorologice periculoase şi a poluărilor accidentale;
d) declanşează acŃiunile operative de apărare în zonele periclitate, în conformitate cu
prevederile planurilor de apărare aprobate, constând în principal din supravegherea permanentă a
zonelor de risc; dirijarea forŃelor şi mijloacelor de intervenŃie, supraînălŃarea şi consolidarea
digurilor şi a malurilor, în funcŃie de cotele maxime prognozate; evacuarea populaŃiei, animalelor
şi a bunurilor, conform Planului de evacuare în situaŃii de urgenŃă;
e) iau măsuri de evitare sau de eliminare a blocajelor cu plutitori şi gheŃuri, în special în
zonele podurilor şi podeŃelor, prizelor de apă, de evacuare a apei din intravilan;
f) asigură participarea Serviciilor voluntare la acŃiunile operative desfăşurate de
specialiştii unităŃilor deŃinătoare de lucrări cu rol de apărare împotriva inundaŃiilor;
g) localizează apele revărsate, precum şi pe cele provenite din infiltraŃii şi scurgeri de pe
versanŃi şi le dirijează în albiile cursurilor de apă, gravitaŃional sau prin pompare;
h) asigură surse suplimentare pentru alimentarea cu apă a populaŃiei în perioadele
deficitare.
(4) După trecerea inundaŃiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, secetei
hidrologice sau după accidente la construcŃii hidrotehnice şi poluări accidentale, în vederea
restabilirii situaŃiei normale, Comitetele locale iau, după caz, una sau mai multe dintre
următoarele măsuri:
a) repunerea în funcŃiune a instalaŃiilor de alimentare cu apă, de evacuare a apelor
reziduale industriale şi menajere care au fost afectate, precum şi evacuarea apelor din inundaŃii şi
băltiri de pe terenurile agricole, prin săparea unor canale de scurgere şi prin instalarea de
agregate de pompare mobile;
b) aplicarea măsurilor sanitaro-epidemice necesare;
c) stabilirea pagubelor fizice şi valorice determinate de inundaŃii, secetă hidrologică şi
poluări accidentale şi a măsurilor necesare pentru refacerea obiectivelor afectate;
d) refacerea căilor de comunicaŃii şi a podurilor, refacerea instalaŃiilor de pompare a
apelor;
e) refacerea liniilor de telecomunicaŃii şi de transport al energiei electrice;
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f) repararea şi punerea în funcŃiune a conductelor de apă, aburi, gaze, petrol, avariate sau
distruse;
g) repunerea în funcŃiune a obiectivelor social-economice afectate;
h) sprijinirea populaŃiei pentru refacerea sau repararea gospodăriilor proprietate
personală, avariate sau distruse;
i) demolarea lucrărilor hidrotehnice provizorii de apărare, care împiedică desfăşurarea
normală a activităŃilor şi recuperarea materialelor care mai pot fi folosite, refacerea
terasamentelor degradate, remedierea avariilor la lucrările hidrotehnice.
Art. 9. Persoanele din componenŃa Comitetului Local pentru SituaŃii de UrgenŃă al
Municipiului Arad, au următoarele obligaŃii principale:
a) Preşedintele:
- convoacă întrunirea comitetului, stabileşte ordinea de zi şi conduce şedinŃele
acestuia;
- semnează hotărârile, planurile, programele, regulamentele şi măsurile adoptate;
- semnează avizele, acordurile, împuternicirile, protocoalele şi proiectele de acte
normative;
- îl informează operativ pe preşedintele comitetului ierarhic superior;
b) Vicepreşedintele îndeplineşte obligaŃiile preşedintelui în lipsa acestuia, precum şi pe
cele ce îi revin ca membru al comitetului;
c) Membrii:
- participă la şedinŃele comitetului;
- prezintă informări şi puncte de vedere;
- îi informează operativ pe conducătorii instituŃiilor şi unităŃilor pe care le
reprezintă asupra problemelor dezbătute, concluziilor rezultate, hotărârilor şi măsurilor adoptate
şi urmăresc aplicarea acestora în sectoarele de competenŃă;
- menŃin permanent legătura cu centrul operativ;
d) ConsultanŃii:
- participă la şedinŃele comitetului;
- îi consiliază pe membrii comitetului asupra problemelor tehnice şi de
specialitate;
- asigură documentarea tehnică de specialitate.
Art. 10. În cadrul Comitetului Local pentru SituaŃii de UrgenŃă al Municipiului Arad, au
fost nominalizaŃi responsabilii cu principalele activităŃi de apărare, pe zone de risc (zonele
inundabile şi altele), după cum urmează :
- Responsabilii cu avertizarea populaŃiei şi a obiectivelor socio-economice din zonele de
risc (zonele inundabile), la primirea avertizărilor hidrologice şi meteorologice, sunt :
...
- Responsabilii cu supravegherea permanentă a sistemului informaŃional hidrometeorologic (a mirelor hidrometrice) şi a evoluŃiei fenomenelor pe întreaga durată precizată în
avertizare, sunt:
...
- Responsabilii cu verificarea şi supravegherea permanentă a lucrărilor hidrotehnice cu
rol de apărare, pe întreaga durată precizată în avertizare, sunt :
...
- Responsabilii cu alarmarea populaŃiei (acŃionarea sirenelor, clopotelor, ori prin curier),
la semnalarea inundării primelor suprafeŃe de teren, ori ale altor prime obiective (drumuri, case,
etc.) sunt :
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...
- Responsabil cu asigurarea permanenŃei la sediul primăriei este:
- OfiŃerul de serviciu de la intrarea în sediul Primăriei Municipiului Arad, agent
în cadrul PoliŃiei Locale Arad.
PoliŃia Locală Arad şi OfiŃerul de serviciu, vor fi înştiinŃati în scris de către Centrul
Operativ al Comitetului Local, despre perioada pentru care se instituie permanenŃa.
- Responsabilii cu asigurarea intervenŃiei în punctele critice (apărări şi consolidări de maluri,
grifoane, infiltraŃii şi înmuieri ale corpului digului, supraînălŃarea coronamentului digurilor,
protecŃia construcŃiilor executate prin diguri – subtraversări, stăvilare, intervenŃii urgente la căile
de comunicaŃii, poduri şi podeŃe pentru asigurarea circulaŃiei rutiere, etc.) ...
- Responsabilii cu evacuarea populaŃiei, animalelor şi bunurilor în locurile prestabilite şi
cu următoarele atribuŃii:
- Asigurarea cazării, aprovizionarea cu obiecte de primă necesitate (îmbrăcăminte,
alimente, apă potabilă şi asistenŃă medicală) pentru populaŃia evacuată;
- Adăpostirea, hrana şi asigurarea asistenŃei veterinare pentru animalele evacuate;
- Asigurarea pazei şi păstrarea în siguranŃă a bunurilor provenite din gospodăriile
evacuate.
...
- Responsabil cu întocmirea rapoartelor zilnice operative şi transmierea lor la C.O. al
I.J.S.U. Arad şi S.G.A. Arad:
...
Art.11. Centrul Operativ cu Activitate Temporară are următoarele atribuŃii principale:
a) execută la sesizarea Inspectoratului pentru SituaŃii de UrgenŃă sau a altor instituŃii şi
persoane fizice sau juridice despre producerea unor situaŃii de urgenŃă, cercetarea, organizarea
intervenŃiei şi conducerea acesteia până la limitarea şi înlăturarea situaŃiei create.
b) centralizează şi transmite operativ la centrul operaŃional al Inspectoratului pentru
SituaŃii de UrgenŃă, date şi informaŃii privind apariŃia şi evoluŃia stărilor potenŃial generatoare de
situaŃii de urgenŃă;
c) monitorizează situaŃiile de urgenŃă şi informează Inspectoratul pentru SituaŃii de
UrgenŃă şi celelalte centre operaŃionale şi operative interesate;
d) urmăreşte aplicarea Regulamentului privind gestionarea situaŃiilor de urgenŃă şi a
Planurilor de intervenŃie şi cooperare specifice tipurilor de riscuri;
e) asigură transmiterea operativă a deciziilor, dispoziŃiilor şi ordinelor, precum şi
menŃinerea legăturilor de comunicaŃii cu centrele operaŃionale şi operative implicate în
gestionarea situaŃiilor de urgenŃă, cu dispeceratele integrate pentru apeluri de urgenŃă şi cu
dispeceratele proprii serviciilor şi forŃelor care intervin în acest scop;
f) centralizează solicitările de resurse necesare pentru îndeplinirea funcŃiilor de sprijin pe
timpul situaŃiilor de urgenŃă şi fac propuneri pentru asigurarea lor;
g) gestionează baza de date referitoare la situaŃiile de urgenŃă;
h) în situaŃia primirii avertizării COD GALBEN, Centrului Operativ al Comitetului Local
pentru SituaŃii de UrgenŃă al Municipiului Arad se activează. De asemenea Comitetului Local va
fi activat în cazul producerii unor situaŃii de urgenŃă sau pentru prevenirea acestora şi se va
proceda în conformitate cu Ordinul 823/ 15.08.2006.
i) îndeplinesc orice alte atribuŃii şi sarcini privind managementul situaŃiilor de urgenŃă,
prevăzute de lege.
Art. 12. Centrul Operativ asigură Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Local şi
îndeplineşte următoarele atribuŃii specifice:
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a) asigură convocarea comitetului local pentru situaŃii de urgenŃă şi transmiterea ordinii
de zi;
b) primeşte şi pregăteşte materialele pentru şedinŃele comitetului local pentru situaŃii de
urgenŃă şi le prezintă preşedintelui şi membrilor acestui comitet;
c) execută lucrările şi operaŃiunile de secretariat pe timpul şedinŃelor;
d) asigură redactarea hotărârilor adoptate, precum şi a proiectelor de ordine sau dispoziŃii,
pe care le prezintă spre aprobare;
e) difuzează la componentele Sistemului NaŃional şi la autorităŃile interesate documentele
emise de comitetul local privind activitatea preventivă şi de intervenŃie;
f) întocmeşte informări periodice privind situaŃia operativă sau stadiul îndeplinirii
hotărârilor adoptate;
g) întocmeşte proiecte de comunicate de presă;
h) urmăreşte realizarea suportului logistic pentru desfăşurarea şedinŃelor comitetului local
pentru situaŃii de urgenŃă;
i) gestionează documentele comitetului local pentru situaŃii de urgenŃă;
j) asigură punctul de contact cu secretariatul tehnic permanent din cadrul inspectoratului
judeŃean pentru situaŃii de urgenŃă;
k) îndeplineşte alte sarcini stabilite de comitet, de preşedintele acestuia.
Art. 13. Pe timpul îndeplinirii atribuŃiilor de serviciu personalul centrului operativ este
învestit cu exerciŃiul autorităŃii publice.
Art. 14. Coordonarea tehnică şi de specialitate a centrului operativ se realizează, potrivit
legii, de către Inspectoratul JudeŃean pentru SituaŃii de UrgenŃă, care asigură şi menŃinerea
permanentă a fluxului informaŃional cu acesta.
Art. 15. Pentru prevenirea şi gestionarea unor riscuri majore, Comitetul Local pentru
SituaŃii de UrgenŃă poate iniŃia şi elabora programe locale, care se aprobă de organele abilitate.
Art. 16. Primarul are următoarele atribuŃii principale:
a) propune Consiliului Local structura organizatorică de protecŃie civilă;
b) aduce la îndeplinire hotărârile consiliului local în domeniul protecŃiei civile;
c) aprobă planurile operative, de pregătire şi planificare a exerciŃiilor de specialitate;
d) propune fondurile necesare realizării măsurilor de protecŃie civilă;
e) participă la exerciŃiile, aplicaŃiile şi activităŃile de pregătire privind protecŃia civilă;
f) coordonează activitatea Serviciului de urgenŃă voluntar;
g) aprobă planurile de cooperare cu localităŃile învecinate şi organismele
neguvernamentale;
h) dispune măsuri şi controlează modul de întreŃinere a spaŃiilor de adăpostire colective
de către administratorul acestora;
i) urmăreşte realizarea, întreŃinerea şi funcŃionarea legăturilor şi mijloacelor de înştiinŃare
şi alarmare în situaŃii de protecŃie civilă;
j) răspunde de alarmarea, protecŃia şi pregătirea populaŃiei pentru situaŃiile de protecŃie
civilă;
k) solicită asistenŃă tehnică şi sprijin pentru gestionarea situaŃiilor de protecŃie civilă;
l) exercită controlul aplicării măsurilor de protecŃie civilă în plan local;
m) asigură evaluarea şi centralizarea solicitărilor de ajutoare şi despăgubiri în situaŃii de
protecŃie civilă, precum şi distribuirea celor primite;
n) coordonează nemijlocit evacuarea populaŃiei din zonele afectate de situaŃiile de
protecŃie civilă;
o) stabileşte măsurile necesare pentru asigurarea hranei, cazării, alimentării cu energie,
apă şi medicamente a populaŃiei evacuate;
p) dispune măsuri pentru asigurarea ordinii publice în zona sinistrată;
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r) cooperează cu primarii localităŃilor limitrofe, în probleme de interes comun;
s) gestionează, depozitează, întreŃine şi conservă tehnica, aparatura şi materialele de
protecŃie civilă, prin serviciile de specialitate subordonate.
Art. 17. Primarul îndeplineşte următoarele atribuŃii specifice pentru gestionarea
situaŃiilor de urgenŃă generate de inundaŃii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la
construcŃii hidrotehnice şi poluări accidentale:
a) asigură personalul şi condiŃiile necesare pentru instituirea serviciului de permanenŃă şi
verifică modul de îndeplinire al acestui serviciu;
b) asigură mijloacele necesare şi stabilesc responsabilităŃile pentru avertizarea şi
alarmarea populaŃiei din zonele de risc la inundaŃii, fenomene meteorologice periculoase,
accidente la construcŃii hidrotehnice şi poluări accidentale;
c) dispun agenŃilor de inundaŃii organizarea periodică a unor acŃiuni de conştientizare a
populaŃiei asupra riscului pe care îl prezintă inundaŃiile şi asupra măsurilor care trebuiesc
întreprinse de fiecare cetăŃean pentru diminuarea pagubelor;
d) asigură, prin agenŃii de inundaŃii, întocmirea planurilor locale de apărare împotriva
inundaŃiilor, gheŃurilor şi poluărilor accidentale, afişarea extraselor din acest planuri din care au
fost excluse informaŃiile confidenŃiale pe pagina de internet a instituŃiei şi la sediul primăriilor;
e) asigură, prin agenŃii de inundaŃii, centralizarea datelor privind urmările fenomenelor
hidrometeorologice periculoase şi întocmirea şi transmiterea rapoartelor operative
f) asigură, prin consiliile locale, fondurile necesare pentru constituirea şi completarea
stocurilor de materiale şi mijloace de apărare împotriva inundaŃiilor, gheŃurilor şi combaterea
poluărilor accidentale la nivelul primăriilor, pentru întreŃinerea şi repararea construcŃiilor
hidrotehnice din administrare proprie şi întreŃinerea albiilor cursurilor de apă în zona
localităŃilor;
g) asigură realizarea şi întreŃinerea corespunzătoare a şanŃurilor şi rigolelor de scurgere
a apelor pluviale, îndepărtarea materialului lemnos şi a deşeurilor din albiile cursurilor de apă,
din secŃiunile de scurgere a podurilor şi podeŃelor;
h) dispun agenŃilor de inundaŃii afişarea în locuri publice a semnificaŃiei codurilor de
culori pentru avertizările meteorologice şi hidrologice precum şi semnificaŃia semnalelor de
alarmare acustică a populaŃiei;
i) asigură, prin Serviciile voluntare pentru situaŃii de urgenŃă, supravegherea permanentă,
pe timpul apelor mari a secŃiunilor podurilor şi podeŃelor subdimensionate de pe raza localităŃii
pentru prevenirea inundaŃiilor;
j) organizează anual şi ori de câte ori este nevoie instruiri ale membrilor Comitetului
local asupra atribuŃiilor ce le revin pentru avertizarea/alarmarea populaŃiei din satele
aparŃinătoare comunelor;
k) asigură fondurile necesare dotării Serviciilor voluntare pentru situaŃii de urgenŃă cu
materiale şi mijloace specifice intervenŃiei la inundaŃii/aglomerări de gheŃuri şi accidente la
construcŃii hidrotehnice;
l) asigură întocmirea Proceselor-verbale de calamităŃi în vederea suplimentării surselor
de apă potabilă pentru populaŃie în perioadele de secetă hidrologică.
Art. 18. AtribuŃiile Agentului de InundaŃii
Şeful Serviciului voluntar pentru situaŃii de urgenŃă îndeplineşte funcŃia de agent de
inundaŃii la nivelul unităŃii administrativ-teritoriale şi îndeplineşte următoareşe atribuŃii:
a) organizează periodic, din dispoziŃia Primarului acŃiuni de conştientizare a populaŃiei
asupra riscului pe care îl prezintă inundaŃiile şi asupra măsurilor care trebuiesc întreprinse de
fiecare cetăŃean pentru diminuarea pagubelor;
b) întocmeşte planul local de apărare împotriva inundaŃiilor, gheŃurilor şi poluărilor
accidentale, asigură afişarea extraselor din aceste planuri din care au fost excluse informaŃiile
confidenŃiale pe pagina de internet a instituŃiei şi la sediul primăriilor;
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c) centralizează datele privind urmările fenomenelor hidrometeorologice periculoase şi
întocmirea şi transmiterea rapoartelor operative;
d) asigură afişarea în locuri publice a semnificaŃiei codurilor de culori pentru avertizările
meteorologice şi hidrologice precum şi semnificaŃia semnalelor de alarmare acustică a
populaŃiei;
e) asigură supravegherea permanentă, pe timpul apelor mari a secŃiunilor podurilor şi
podeŃelor subdimensionate de pe raza localităŃii pentru prevenirea inundaŃiilor;

IV. FUNCłIONAREA COMITETULUI LOCAL
PENTRU SITUAłII DE URGENłĂ AL MUNICIPIULUI ARAD
ŞI A CENTRULUI OPERATIV
Art. 19.(1) Comitetul Local pentru SituaŃii de UrgenŃă al Municipiului Arad se întruneşte
semestrial şi ori de câte ori situaŃia o impune, la convocarea preşedintelui.
(2) ŞedinŃele Comitetului Local pentru SituaŃii de UrgenŃă al Municipiului Arad se
desfăşoară în prezenŃa majorităŃii membrilor sau a înlocuitorilor desemnaŃi.
(3) Hotărârile Comitetului Local pentru SituaŃii de UrgenŃă al Municipiului Arad se
adoptă cu votul a două treimi din numărul membrilor prezenŃi, cu excepŃia punerii în aplicare a
planului de evacuare, care se face în baza deciziei preşedintelui comitetului.
(4) ConsultanŃii nu au drept de vot.
(5) Comitetul Local pentru SituaŃii de UrgenŃă al Municipiului Arad îşi desfăşoară
activitatea pe baza planurilor anuale elaborate de secretariatele tehnice permanente.
Art. 20. Documentele şi baza de date referitoare la situaŃiile de urgenŃă deŃinute de
centrul operativ cu activitate temporară se gestionează de către Birou protecŃie civilă voluntariat
pentru situaŃii de urgenŃă, din cadrul Primăriei Municipiului Arad
Art. 21.(1) Lucrările Comitetului Local pentru SituaŃii de UrgenŃă al Municipiului Arad
se desfăşoară în spaŃii special amenajate prin grija primarului şi a Consiliului Local.
(2) SpaŃiile de lucru vor fi echipate cu mobilier, aparatură şi echipament de comunicaŃii,
informatică şi birotică, corespunzător componenŃei comitetului şi atribuŃiilor acestuia.
(3) Comitetul Local pentru SituaŃii de UrgenŃă al Municipiului Arad se asigură cu spaŃii
destinate conferinŃelor şi comunicatelor de presă, de regulă cele utilizate în mod curent pentru
astfel de activităŃi de către Primărie şi Consiliul Local.
V. DOTAREA COMITETULUI LOCAL
PENTRU SITUAłII DE URGENłĂ ARAD
ŞI A CENTRULUI OPERATIV
Art. 22.(1) Lista cuprinzând dotările principale necesare desfăşurării activităŃii
comitetului şi centrului operativ pentru situaŃii de urgenŃă este prevăzută în tabelul de mai jos.
(2) Dotările pentru spaŃiile de lucru ale comitetului şi pentru mass-media se asigură de
către Primărie şi Consiliul Local al Municipiului Arad.
(3) Dotările pentru Centrul Operativ se asigură de către Primărie şi Consiliul Local al
Municipiului Arad.
Art. 23. Fondurile băneşti pentru realizarea dotărilor necesare fiecărei instituŃii publice
locale cu atribuŃii în aplicarea prevederilor managementului situaŃiilor de urgenŃă se asigură din
bugetele alocate anual acestora cu această destinaŃie.
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LISTA
cuprinzând dotările principale necesare desfăşurării activităŃii Comitetului şi Centrului
Operativ pentru situaŃii de urgenŃă
A. Comitetul Local pentru SituaŃii de UrgenŃă al Municipiului Arad:
1. Mobilier: birouri, scaune, dulapuri, masă de consiliu
2. Aparate radio şi TV color
3. Mijloace de comunicaŃii şi informatice
4. Aparatură de multiplicat documente
5. HărŃi ale judeŃului
6. HărŃi şi planuri topografice şi cadastrale
7. Mijloace tehnice de asigurare a iluminatului de siguranŃă
8. Mijloace individuale de protecŃie, de iluminat, de prim ajutor şi de PSI
9. ColecŃii de norme, normative şi alte acte normative specifice
10. Planuri şi programe specifice
11. Rechizite şi consumabile pentru tehnoredactare şi multiplicare
B. Centrul Operativ :
Nr.
MIJLOACE ŞI MATERIALE
Necesar Existent
crt.
1.
Mobilier: birouri, scaune, fişet, masă de consiliu
X
X
2.
Aparate radio
X
X
3.
Mijloace de comunicaŃii:
a) telefoane fixe
X
X
b) telefoane mobile
X
X
c) fax
X
X
d) radiotelefoane fixe
X
X
e) radiotelefoane portabile
X
X
f) modem Internet
X
X
g) receptor pe unde scurte
X
X
4.
Mijloace informatice:
a) staŃii de lucru
X
X
b) software
X
X
5.
HărŃi ale judeŃelor
X
X
6.
Planuri cadastrale
X
7.
Planuri de situaŃie ale localităŃilor şi construcŃiilor,
X
cuprinzând reŃelele şi instalaŃiile cu apă, gaze,
energie electrică şi canalizare
8.
Mijloace tehnice de asigurare a iluminatului de
X
X
siguranŃă pentru continuarea lucrului
9.
Mijloace individuale de protecŃie, de iluminat, de
X
X
prim ajutor şi de PSI.
10. ColecŃii de norme, normative şi alte acte normative
X
X
specifice
11. Planuri şi programe specifice
X
X
12. Bază de date privind situaŃiile de urgenŃă
X
X
13. Aparatură de multiplicat documente
X
X
14. Rechizite şi consumabile pentru tehnoredactare şi
X
X
multiplicare
PREŞEDINTELE
COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAłII DE URGENłĂ
PRIMAR,
ing. Gheorghe Falcă
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