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ROMÂNIA 

JUDETUL DÂMBOVITA 

   MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE 

 

  COMITETUL LOCAL PENTRU  

     SITUAŢII DE URGENŢĂ           Anexa nr. 2 la HCL nr. 62/20.02.2018                           

AL  MUNICIPIULUI TÂRGOVIŞTE 

                             

 

PLANUL DE MĂSURI  

PRIVIND ÎMBUNĂTĂȚIREA  ACTIVITĂȚII  COMITETULUI  LOCAL PENTRU 

SITUAŢII  DE URGENŢĂ  PENTRU ANUL 2018 

 Monitorizarea permanenta a  surselor de risc și a zonelor de responsabilitate a fiecărui agent 

economic si institutie publică. 

Termen : permanent. 

Răspund : Președintele C.L.S.U.,  șefii C.U., C.O.A.T.,  S.V.S.U. 

 Imbunătățirea înzestrării prin derularea programelor de achizitii de tehnică, materiale de protectie 

civilă  și P.S.I. din fondurile alocate pe anul 2017 : 

Termen :  31.12. 2018 

Răspund : Presedintele C.L.S.U.,  șefii C.U.  și șef S.V.S.U. 

 Creșterea capacității de reacție și acțiune la producerea unor dezastre. 

Termen: permanent. 

Răspund : membrii C.L.S.U., Consiliul Local si șef  S.V.S.U. 

 Actualizarea componenței formației de intervenție în situații de urgență .                                        

Termen: permanent. 

Răspund : șef  S.V.S.U. 

 Întocmirea planurilor unice de pregătire pe linie de situatii de urgență pe anul 2017 și antrenarea 

echipelor conform programelor : 

Termen :   01.04.2018 Răspund : șef S.V.S.U. 

 Constituirea lotului S.V.S.U. al municipiului Târgoviște pentru participarea la concursul profesional 

al serviciilor voluntare și private pentru situații de  urgență : 

Termen : 01.04 -  30.05 2018 

Răspund : șef S.V.S.U. 
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 Extinderea și modernizarea prin achiziționare a noilor sisteme de  înștiintare și alarmare. 

Termen : trim II  – 2018 

Răspund : Președintele C.L.S.U.  

În anul 2018, vom desfășura următoarele activități mai importante : 

 Exerciții și antrenamente conduse de  C.L.S.U. . 

 Participarea la concursul profesional al serviciilor voluntare și private 

pentru situații de  urgență, faza județeană . 

 Exerciţiu de simulare în caz de cutremur / incendiu la unitățile de 

învățământ conform planificării Inspectoratului Școlar al Județului 

Dâmbovița ;  

 Asigurarea intervențiilor pentru orice situații de urgență . 

Apreciez că activitățile desfășurate în anul 2017 au fost organizate și conduse potrivit 

legislației în vigoare, iar structurile civile analizate sunt în măsură să îndeplinească   misiuni  de  intervenție  pe 

linia situațiilor  de  urgență . 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ    SECRETARUL MUNICIPIULUI 

       ing. Paul-Ciprian Patic         jr. Chiru Cătălin CRISTEA
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      ROMÂNIA 

               JUDETUL DÂMBOVITA 

          MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE 

 

            COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ          

                       AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIŞTE 

                                                                            

 

                                                                                                                                                        

               Plan de măsuri al Comitetului Local pentru Situatii de Urgență al municipiului Târgoviste ,  pentru îmbunătățirea activității în perioada 01.01.2018- 31.12.2018 

Nr. 

crt. Măsuri  propuse Termen Cine răspunde 
Cu cine 

colaborează 

1 Refacerea documentelor operative la toate structurile pe linie de situatii de urgenta 

din municipiu, potrivit cerintelor  si indicatiilor transmise de I..J.S.U -Dambovita. 

Permanent 

 Sefii C.L.S.U., C.U. 

Sef S.V.S.U. 

I..J.S.U.    Dambovita 

2 

Intocmirea Planurilor Unice de pregătire în perioada 01.01.2018 -31.12.2018  

la nivelul  municipiului Tărgoviște și instituțiilor administrate de Consiliul Local, 

potrivit Ordinului de Instruire al presedintelui C.J.S.U. Dambovita pentru anul 2018 . 
01.03. 2018 

5 
Antrenarea  Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta, Comitetelor pentru Situații de 

Urgență si  Celulelor de Urgență pentru ocuparea locului de conducere si luarea unor 

decizii pentru interventie în situații de urgență sau criză . 

Semestrial 
Sefii C.L.S.U.,C.U.       

Sef S.V.S.U. 

Comitetul Local 

pentru Situatii de 

Urgenta 
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Nr. 

crt. Măsuri  propuse Termen Cine răspunde 
Cu cine 

colaborează 

6 

Prin dezvoltarea măsurilor de  înștiințare  și alarmare a populației în situatii de 

criza, în conformitate cu prevederile ordinelor I.G.S.U. transmis de I.J.S.U. 

Dâmbovița,   organele administratiei  locale vor  achizitiona materiale speciflce, astfel : 

- 4 buc. sirenă electronică tip PAVIAN, 1,2 KW ; 

- Renovare unui Punct Termic dezafectat și transformarea în  

remiză SVSU 

Trim. II 

 2018 

Presedintele  C.L.S.U. si 

Sef  S.V.S.U. 

 

Presedintele  C.L.S.U., 

șeful C.O.A.T.  si șef 

S.V.S.U 

Director  economic 

7 

Asigurarea fondurilor bănești necesare dotării și dezvoltării bazei materiale a instruirii 

pt. situații de urgență : 

- unelte si accesorii necesare interventiei ; 

- echipament de protectie conform legislatiei . 

Trim. I        

Anul 2018 

8 Reabilitarea unui număr de 2 adăposturi din municipiu  Anul 2018 Presedintele  C.L.S.U. si 

Sef  S.V.S.U. 

I.J.S.U. Dâmbovța 

9 Identificarea tuturor  factorilor de  risc din municipiu si a surselor de poluare a factorilor 

de mediu .   
Permanent Sef  S.V.S.U. I.J.S.U. Dâmbovița 

10 Participarea la concursul profesional al serviciilor voluntare și private pentru situații 

de  urgență – etapa județeană . 
Iunie 2018 

Presedintele  C.L.S.U. si 

Sef  S.V.S.U. 
I.J.S.U. Dâmbovița 

11 

Organizarea   concursurilor școlare  de   cunoaștere   a măsurilor de protecție civilă și P.S.I.: 

          - faza școlară ; 

          - faza pe municipiu ; 

         - faza județeană  ; 

                - faza națională . 

Martie – 

August 2018 

I.J.S.U. Dambovita  

C.L.S.U. municipiu 

Târgoviște 

Inspectoratul  Scolar 

Județean Dâmbovița 

 

 

                                 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                SECRETARUL MUNICIPIULUI 

                                           ing. Paul-Ciprian Patic                                                                         jr. Chiru Cătălin CRISTEA 


