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PLANUL DE MĂSURI
PRIVIND ÎMBUNĂTĂȚIREA ACTIVITĂȚII COMITETULUI
LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ PENTRU ANUL 2019

 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 2019 :
Termen : 31.12. 2019
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 și 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
2019
și
antrenarea
echipelor
conform
programelor :
Termen : 01.03.2019
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.
 Extinderea și modernizarea prin achiziționare a noilor sisteme de
înștiintare și alarmare.
Termen : trim II – 2019
Răspund : Președintele C.L.S.U.

În anul 2019, principalele activități planificate a se desfăşura, sunt :
 Exerciţiu de Alarmare publică în caz de cutremur : iunie 2019 ;
 Exercițiu combinat în caz de inundație : august 2019 împreună cu
22 UAT din județul Dâmbovița ;
 Exerciții și antrenamente conduse de C.L.S.U.- luna iunie și
august .
 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 .
Activitățile desfășurate în anul 2018 au fost organizate și coordonate
potrivit legislației în vigoare.
Structurile civile coordonate de C.L.S.U. sunt pregătite din punct de vedere
operativ să îndeplinească misiuni de intervenție pe linia situațiilor de urgență.
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