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CĂTRE,
COMITETELE LOCALE PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
Domnului/doamnei primar - preşedinte al comitetului local pentru situaţii de urgenţă
În baza avertizărilor emise de către Institutul Naţional de Hidrologie şi
Gospodărire a Apelor şi Administraţiei Naţionale de Meteorologie, în perioada
următoare pot avea loc fenomene meteorologice periculoase, caracterizate prin căderi
importante de precipitaţii sub formă de ninsoare şi vânt puternic.
Astfel, veţi lua toate măsurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a atribuţiilor
ce vă revin pe linia situaţiilor de urgenţă, conform legislaţiei în vigoare, în calitate de
preşedinte al comitetului local pentru situaţii de urgenţă, urmărind cu prioritate:
 Informarea populaţiei privind faptul că judeţul Sibiu se află sub COD
GALBEN de ninsori însemnate cantitativ şi local viscolite, cu posibilitatea
trecerii sub COD PORTOCALIU;
 Crearea condiţiilor necesare asigurării, la nevoie, populaţiei
sinistrate/evacuate a cazării, apei potabile, alimentelor şi materialelor de
cazarmament de strictă necesitate;
 Obligativitatea înfiinţării continuităţii/permanenţei la sediul primăriei,
conform prevederilor Ordinului nr. 736/2005 privind instituirea serviciului
de permanenţă la toate primăriile din zona de risc în caz de iminenţă a
producerii unor situaţii de urgenţă, în măsură a putea fi în contact
permenent cu dispeceratul I.S.U.J. Sibiu;
 Adoptarea acţiunilor care se impun pentru avertizarea locuitorilor, cu
prioritate a celor din zonele cele mai expuse sau care pot rămâne izolate,
precum şi informarea populaţiei privind modul de comportare în astfel de
situaţii;
 Identificarea şi pregătirea utilajelor şi echipamentelor din dotarea proprie şi
participarea la acţiunile de protecţie şi de apărare împotriva fenomenelor
meteorologice periculoase;
 Verificarea stocurilor de materiale antiderapante, încheierea de contracte
privind deszăpezirea pe drumurile de pe raza administrativ-teritorială a
localităţii;

 Cunoaşterea în permanenţă a situaţiei persoanelor cu afecţiuni medicale
grave, a femeilor gravide cu sarcina în 7 – 9 luni, precum şi a celor care
efectuează dializă, în scopul facilitării accesului acestora la serviciie
medicale, în cazul căderilor abundente de zăpadă;
Având în vedere că în zilele următoare se vor înregistra scăderi importante de
temperatură, vă rugăm să avertizaţi populaţia cu privire la:
pericolele ce pot apărea la utilizarea mijloacelor de încălzit, în special a
celor care folosesc material lemnos;
curăţarea coşurilor/canalelor de fum;
curăţarea/păstrarea căilor de acces şi intervenţie în stare practicabilă.
De asemenea, vă reamintim faptul că, în conformitate cu prevederile legislaţiei în
vigoare, în contextul producerii unor situaţii de urgenţă la nivel local, aveţi obligaţia de
a analiza situaţia şi de a veni în sprijinul populaţiei, iar orice situaţie care pune în pericol
viaţa şi sănătatea populaţiei trebuie anunţată de urgenţă prin sistemul unic 112.
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CĂTRE,
COMITETELE LOCALE PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
Domnului/doamnei primar - preşedinte al comitetului local pentru situaţii de urgenţă
În baza avertizărilor emise de către Institutul Naţional de Hidrologie şi
Gospodărire a Apelor şi Administraţiei Naţionale de Meteorologie, în perioada
următoare pot avea loc fenomene meteorologice periculoase, caracterizate prin căderi
importante de precipitaţii sub formă de ninsoare şi vânt puternic.
Astfel, veţi lua toate măsurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a atribuţiilor
ce vă revin pe linia situaţiilor de urgenţă, conform legislaţiei în vigoare, în calitate de
preşedinte al comitetului local pentru situaţii de urgenţă, urmărind cu prioritate:
 Informarea populaţiei privind faptul că judeţul Sibiu se află sub COD
GALBEN de ninsori însemnate cantitativ şi local viscolite, cu posibilitatea
trecerii sub COD PORTOCALIU;
 Crearea condiţiilor necesare asigurării, la nevoie, populaţiei
sinistrate/evacuate a cazării, apei potabile, alimentelor şi materialelor de
cazarmament de strictă necesitate;
 Obligativitatea înfiinţării continuităţii/permanenţei la sediul primăriei,
conform prevederilor Ordinului nr. 736/2005 privind instituirea serviciului
de permanenţă la toate primăriile din zona de risc în caz de iminenţă a
producerii unor situaţii de urgenţă, în măsură a putea fi în contact
permenent cu dispeceratul I.S.U.J. Sibiu;
 Adoptarea acţiunilor care se impun pentru avertizarea locuitorilor, cu
prioritate a celor din zonele cele mai expuse sau care pot rămâne izolate,
precum şi informarea populaţiei privind modul de comportare în astfel de
situaţii;
 Identificarea şi pregătirea utilajelor şi echipamentelor din dotarea proprie şi
participarea la acţiunile de protecţie şi de apărare împotriva fenomenelor
meteorologice periculoase;
 Verificarea stocurilor de materiale antiderapante, încheierea de contracte
privind deszăpezirea pe drumurile de pe raza administrativ-teritorială a
localităţii;

 Cunoaşterea în permanenţă a situaţiei persoanelor cu afecţiuni medicale
grave, a femeilor gravide cu sarcina în 7 – 9 luni, precum şi a celor care
efectuează dializă, în scopul facilitării accesului acestora la serviciie
medicale, în cazul căderilor abundente de zăpadă;
Având în vedere că în zilele următoare se vor înregistra scăderi importante de
temperatură, vă rugăm să avertizaţi populaţia cu privire la:
pericolele ce pot apărea la utilizarea mijloacelor de încălzit, în special a
celor care folosesc material lemnos;
curăţarea coşurilor/canalelor de fum;
curăţarea/păstrarea căilor de acces şi intervenţie în stare practicabilă.
De asemenea, vă reamintim faptul că, în conformitate cu prevederile
legislaţiei în vigoare, în contextul producerii unor situaţii de urgenţă la nivel local, aveţi
obligaţia de a analiza situaţia şi de a veni în sprijinul populaţiei, iar orice situaţie care
pune în pericol viaţa şi sănătatea populaţiei trebuie anunţată de urgenţă prin sistemul
unic 112.
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