România, jud.Bihor
Ceica,Str.Principală, nr.67
Tel.și fax 0259/324464
www.ceica.ro
primaria.ceica@cjbihor.ro

JUDEŢUL BIHOR
COMUNA CEICA
Nr. 365/ 25.02.2021.

CUI-4784210
Cod poștal-417155

RAPORT DE SPECIALITATE
actualizarea comitetului local pentru situaţii de urgenţă
al UAT –comuna Ceica

Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.21/2004
privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, modificată şi
completată prin Legea nr.15 din 08.02.2005 şi a Hotărârii Guvernului României
nr.1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind structura organizatorică, atribuţiile,
funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă,
Ținând cont de modificările survenite ca urmare a alegerilor locale din
septembrie 2020,
În temeiul art. art.154,155,alin.5,lit.b) și art.196,alin.1,litb din OUG nr.57/2019 privind
Codul Administrativ;

PROPUN:

Actualizarea comitetului local pentru situaţii de urgenţă al UAT –comuna Ceica.

CADRU TEHNIC PSI
BALINT GRIGORIE DORU

JUDEŢUL BIHOR
COMUNA CEICA
PRIMAR

România, jud.Bihor
Ceica,Str.Principală, nr.67
Tel.și fax 0259/324464
www.ceica.ro
primaria.ceica@cjbihor.ro
CUI-4784210
Cod poștal-417155
DISPOZIŢIE

Privind actualizarea comitetului local pentru situaţii de urgenţă
al UAT –comuna Ceica,pe anul 2021
Ținând cont de Raportul de specialitate întocmit de specialitate din cadrul aparatului de
specialitate al primarului,nr. 365/ 25.02.2021,
- Prevederile art. 4 alin (4), art. 6 alin (2), art. 7,art 9, art. 16 din H.G.R. 1491 din 2004
pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind structura organizatorică, atribuţiile,
funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă,
respectiv art.12 din Ordonanţa Guvernului României nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional
de Management al Situaţiilor de Urgenţă,
În baza art.154,155,alin.5,lit.b) și art.196,alin.1,litb din OUG nr.57/2019 privind Codul
Administrativ;
Primarul comunei Ceica
D I S P U N E:

Art. 1. Se reactulizează componenţa Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă la
nivelul Comunei CEICA, pe anul 2021 conform anexei nr.1
Art. 2. Regulamentul privind organizarea, atribuţiile şi funcţionarea comitetului local
pentru situaţii de urgență ,aprobat prin dispoziția nr.154/2018 rămân în vigoare.
Art. 3. Mijloace şi materiale necesare desfăşurării activităţii comitelor şi centrelor
operative pentru situaţii de urgenţă, pe anul 2021 conform anexei 2 la prezenta dispoiziţie
Art. 4 .Prezenţa dispoziţie se va comunca:
-Instituţia Prefectului Bihor
-membrilor Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă şi Centrului operativ cu
activitate temporară

Primar
Șovre Ana Livia

Nr.61 din 25 februarie 2021

Viza pentru legalitate
Secretar general
Dorel Octavian Goldea

JUDEŢUL BIHOR
COMUNA CEICA
COMITETUL LOCAL PENTRU
SITUAȚII DE URGENȚĂ CEICA

România, jud.Bihor
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CUI-4784210

AVIZAT PREFECT
IOAN MIHAIU

APROB
PREŞEDINTELE COMITETULUI LOCAL
PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
Primar ȘOVRE ANA LIVIA

REGULAMENTUL
PRIVIND ACTUALIZAREA,ORGANIZAREA, ATRIBUŢIILE ŞI FUNCŢIONAREA
COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ ŞI
A CENTRULUI OPERATIV CU ACTIVITATE TEMPORARĂ
LA NIVELUL COMUNEI CEICA

Întocmit cadru tehnic,
BALINT GRIGORIE
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Anexa nr. 1
la dispozitia nr.61 din 25.02.2021
Componenţa Comitetului Local pentru situaţii de Urgentă
Nume, prenume
Funcţia
Presedinte CLSU

1

ȘOVRE ANA LIVIA

Primar

2

Vicepresedinte CLSU
PETRILA MARIANA

3

Membrii CLSU
GOLDEA OCTAVIAN

Viceprimar
Secretar

4

FERICEL IOAN

Şef post poliţie

5

BUHAȘ FLOARE

Director şcoala

6

HORA DELIA

Medic de familie

7

FILA ȘTEFAN

Medic veterinar

8

BALINT FLORIN

Preot

9

IVAN PUIU

Pădurar

10

CORB IOAN

Pădurar

11

COITA OTILIA

referent

Consultanti
1

POP MARIN

Contabil

2

MALIȚA DELIA MONICA

Referent agricol

3

BALINT GRIGORIE

Consilier / cadru tehnic

4

POPA TRAIAN

Topograf PFA

5

IAGHER MOISE

Consilier

Componenţa Centrului Operativ cu Activitate Temporară

Nr.
crt.
1

Nume, prenume
BALINT GRIGORIE DORU

Funcţia
Şef SVSU

2

BAR IVAN MARIA

Consilier achiziții publice

3

REȘTEA FLORICA

Referent contabil

4

BAR FLORICA MARIANA

Consilier principal

5

MATICA IOAN

Referent superior

Judeţul BIHOR
Comitetul local pentru Situaţii de urgenţă
al Comunei CEICA

Nr.
Crt.
1

2

3

Nume,
prenume
ȘOVRE ANA
LIVIA
PETRILA
MARIANA

Tabel cu componenţa nominlă a CLSU
Funcţia
Loc de muncă
Preşedinte CLSU
Primar
Primăria CEICA
Vicepresedinte CLSU
Viceprimar
Primăria CEICA
Membrii CLSU
Secretar
Primăria CEICA

9

GOLDEA
OCTAVIAN
FERICEL
IOAN
BUHAȘ
FLOARE
HORA
DELIA
FILA
ȘTEFAN
BALINT
FLORIN
IVAN PUIU

10

CORB IOAN

Pădurar

11

COITA
OTILIA
PRIALA
FLORICA

Intendent piață

4
5
6
7
8

12

1

POP MARIN

2

MALIȚA
DELIA

Şef post poliţie

Post poliţie CEICA

Director şcoala
Medic uman

Şcoala Gimnazială
CEICA
Cabinet medical

Medic veterinar

Cabinet veterinar

Preot

Parohia Ortodoxă
CEICA

Pădurar

Primăria CEICA

Consilier asistenta sociala Primăria CEICA
Consultanţii
Contabil
Referent agricol

Primăria CEICA
Primăria CEICA

Telefon

3
4

1
2
3

BALINT
GRIGORIE
POPA
TRAIAN

ȚIRTEA
IOAN
BAR IVAN
MARIA
REȘTEA
FLORICA

Consilier / cadru tehnic

Primăria CEICA

Topograf PFA

Primăria CEICA

Centru operativ
Şef SVSU și Șofer
Primăria CEICA
Autospecială
Consilierachiziții
Primăria CEICA
Ref. Contabil

Primăria CEICA

Anexa nr.2
REGULAMENT
privind organizarea, atribuţiile şi funcţionarea şi dotarea
comitetului local şi centrului operativ pentru situaţii de urgenţă

CAPITOLUL I
Organizarea comitetului local pentru situaţii de urgenţă
Art. 1. Prin prezentul regulament se stabileşte modul de organizare şi funcţionare,
atribuţiile şi dotare pentru Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă, aplicându-se
principiile managementul situaţiilor de urgenţă prevăzute de lege.
Prezentul regulament este elaborat în conformitate cu prevederile H.G. nr.
1491/09.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind structura organizatorică,

atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de
urgenţă.
În sensul legislaţiei prin Situaţia de urgenţă se înţelege – eveniment excepţional, cu
caracter nonmilitar, care prin amploare şi intensitate ameninţă viaţa şi sănătatea populaţiei,
mediului înconjurător, valorile materiale şi culturale importante, iar pentru restabilirea stării
de normalitate sunt necesare adoptarea de măsuri şi acţiuni urgente, alocarea de resurse
suplimentare şi managementul unitar al forţelor şi mijloacelor implicate.
Art. 2. Comitetul local pentru situaţii de urgenţă, denumit comitet local se constituie
şi funcţionează, potrivit legii, sub conducerea nemijlocită a primarului, ca organism de
sprijin a managementului situaţiilor de urgenţă, şi se compune din:
- a) preşedinte: primarul localităţii;
- b) vicepreşedinte: viceprimar;
- c) membri: secretarul comunei, , reprezentanţi ai serviciilor publice şi ai
principalelor instituţii şi agenţi economici din unitatea administrativ teritorială, precum şi
manageri sau conducători ai agenţilor economici, filialelor, sucursalelor ori punctelor de
lucru locale, prin specificul activităţii, constituie factori generatori de situaţii de urgenţă
- d) consultanţi: experţi şi specialişti din aparatul propriu al autorităţii administraţieipublice care constituie comitetul, sau din instituţii şi unităţi în subordine.
Art. 3.(1) Centrele operative cu activitate temporară sunt structuri tehnicoadministrative înfiinţate 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) Centrele operative cu activitate temporară se constituie din aparatul propriu al
autorităţii administraţiei publice locale.
(3) Centrele operative cu activitate temporară asigură şi organizează secretariatele
tehnice ale comitetelor pentru situaţii de urgenţă, constituite de autorităţile publice locale.

CAPITOLUL II
Atribuţiile comitetului local
Art. 4. Comitetul local asigură îndeplinirea atribuţiilor principale prevăzute la art.24
din O.U.G. Nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă,
modificată şi aprobată prin Legea nr. 15/2005:
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 unităţii administrativ-teritoriale,
stabilesc măsuri şi acţiuni specifice pentru gestionarea acestora şi urmăresc îndeplinirea lor;
c) declară cu acordul prefectului, starea de alertă pe teritoriul unităţii administrativteritoriale;
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) îndeplinesc orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de lege sau de organismele şi
organele abilitate.
Art. 5. Persoanele din componenţa comitetului pentru situaţii de urgenţă au
următoarele obligaţii principale:
a)
preşedintele: convoacă întrunirea comitetului, stabileşte ordinea de zi şi
conduce şedinţele acestuia; semnează dispoziţiile, planurile, programele, regulamentele şi
măsurile adoptate; semnează avizele acordurile, împuternicirile protocoalelor şi proiectele de
acte normative; îl informează operativ pe preşedintele comitetului ierarhic superior;
b)
vicepreşdintele îndeplineşte obligaţiile preşedintelui în lipsa acestuia, precum şi
pe cele care îi revin ca membru al comitetului;
c)
membrii: participă la sedinţele comitetului; 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;
d)
consultanţii: participă la şedinţele comitetului; îi consiliază pe membrii acestora
asupra problemelor tehnice şi de specialitate; asigură documentarea tehnică de specialitate.
Art. 6. Centrele operative cu activitate temporară, în timpul funcţionării,
îndeplinesc atribuţii principale:
a) centralizează şi transmit operativ la centrul operaţional al Inspectoratului
judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 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 centre operaţionale şi operative interesante;
c)
urmăresc aplicarea regulamentelor 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 centrele operaţionale şi operative
implicate în gestionarea situaţiilor de urgenţă, cu dispeceratele integrate 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 fac propuneri pentru asigurarea lor;
f) gestionează baza de date referitoare la situaţiile de urgenţă;
g) îndeplinesc orice alte atribuţii şi sarcini privind managementul situaţiilor de
urgenţă, prevăzute de lege şi în regulament.
Art. 7. Centrele operative asigură secretariatele tehnice permanente ale
comitetelor şi îndeplinesc următoarele atribuţii specifice:
a) asigură convocarea comitetelor pentru situaţii de urgenţă şi transmiterea
ordinii de zi;
b) primesc şi pregătesc materialele pentru şedinţele comitetelor pentru situaţii de
urgenţă şi le prezintă preşedinţiilor şi membrilor acestor comitete;
c) execută lucrările şi operaţiunile de secretariat pe timpul şedinţelor;
d) asigură redactarea hotărârilor adoptate, precum şi a proiectelor de ordine sau
dispoziţii, pe care le prezintă spre aprobare;

e) difuzează la componentele Sistemului Nţional şi la autorităţile interesate
documentele emise de comitetele respective privind activitatea preventivă şi de
intervenţie;
f) întocmesc informări periodice privind situaţia operativă sau stadiul
îndeplinirii dispoziţiilor adoptate;
g) întocmesc proiecte de comunicate de presă;
h) urmăresc realizarea suportului logistic pentru desfăşurarea şedinţelor
comitetului pentru situaţii de urgenţă;
i) gestionează documentele comitetelor pentru situaţii de urgenţă;
j) asigură punctul de contact cu secretariatul tehnic permanent din cadrul
Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă;
k) îndeplinesc alte sarcini stabilite de comitete, de preşedinţii acestora, de şefii
centrelor operaţionale sau de şefii centrelor operative permanente respective.
Art .8. (1)Comitetele pentru situaţii de urgenţă se întrunesc semestrial şi ori de câte
ori situaţia o impune, la convocarea preşedintelui.
(2) Şedinţele comitetelor pentru situaţii de urgenţă se desfăşoară în prezenţa
majorităţii membrilor sau a înlocuitorilor desemnaţi.
(3) Hotărârile comitetelor 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.
(4) Consultanţii nu au drept de vot.
(5) Comitetele pentru situaţii de urgenţă îşi desfăşoară activitatea pe baza planurilor
anuale elaborate de secretariatele tehnice permanente.
(6) Materialele necesare susţinerii problematicii înscrisă în ordinea de zi, vor fi
distribuite membrilor comitetului local, cu cel puţin 5 (cinci) zile înaintea şedinţei.

CAPITOLUL IV
Asigurarea materială şi financiară
Art. 9. (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 birotică necesară.
(3) Aparatura şi echipamentele de comunicaţii şi informatică prevăzute la alin.(2) se
conectează cu centrul operaţional al Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi
fac parte din sistemul de comunicaţii, de preluare automată şi stocare a datelor necesare
funcţionării Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă.
(4) Lista cu dotările principale necesare pentru activitatea comitetului local este
prevăzută în anexa nr. 3.
Art. 9. Fondurile băneşti pentru realizarea dotărilor şi desfăşurarea activităţilor
comitetului local se asigură din bugetele locale alocate anual cu această destinaţie.
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Anexa nr. 2
la dispozitia nr.61 din 25.02.2021

Mijloace şi materiale necesare desfăşurării activităţii comitelor şi
centrelor operative pentru situaţii de urgenţă
1. Mobilier:
a) birouri – 1 buc.
b) scaune – 20 buc.
c) masă de consiliu – 1 buc.
2. Mijloace de comunicaţii
a) telefoane fixe – 1 buc;
b) telefoane mobile - există
c) fax – 1buc;
d) Modem Internet - există
3.Mijloace informatice:
a)Software - există
4. Hărţi ale:
a) judeţului - există
b) planuri cadastrale - există
5 Mijloace individuale de protecţie:
a) de iluminat – 2 buc lanterne;
b)de prim ajutor – 1 trusă;
c) de p.s.i. – 4 buc. stingătoare
6 Colecţii de norme, normative şi alte acte normative specifice- există
7 Planuri şi programe specifice - există
.
8 Aparatură de multiplicat documente – 1 xerox
9 Rechizite şi consumabile pentru tehnoredactare şi multiplicare- există

JUDEŢUL BIHOR
COMUNA CEICA
Nr._____ din 07.12. 2017.
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CĂTRE,

INSTITUŢIA PREFECTULUI- JUDEŢUL BIHOR
SERVICIUL COORDONARE INSTITUȚIONALĂ

În baza prevederile art. 4 alin (4), din Anexă Regulament Cadru din
H.G.R. 1491 din 2004 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind

structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi
centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, cu modificările și completările
ulterioare,
Prin prezenta vă rugăm a ne da avizul pentru actualizarea,organizarea,
atribuțiilor și funcționarea Comitetului local pentru Situații de Urgență și a
Centrului Operativ cu activitate temporară la nivelul comunei Ceica.
Anexăm la prezenta adresă Regulamentul privind
actualizarea,organizarea, atribuțiilor și funcționarea Comitetului local pentru
Situații de Urgență și a Centrului Operativ cu activitate temporară la nivelul
comunei Ceica.

PRIMAR
ȘOVRE ANA LIVIA

