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COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ TELEORMAN 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

 pentru aprobarea Planului de măsuri privind intervenția în cazul fenomenelor 

meteorologice periculoase de instabilitate atmosferică accentuată, vijelii puternice, 

grindină și căderi de cantități de apă importante 

 

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Teleorman, întrunit în şedinţă 

extraordinară în data de 25 iunie 2021, la convocarea preşedintelui, potrivit dispoziţiilor art. 10 

alin. 1 şi 2 şi art. 11 din Regulamentul - cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, 

funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, aprobat prin 

HG nr. 1491/2004. 

Având în vedere: 

- Dispoziția Secretarului de Stat șef al Departamentului pentru Situații de Urgență nr. 

899 din 25.06.2021; 

- Ordinul nr. 551(1475)/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea 

și gestionarea riscurilor cauzate de căderi de grindină și secetă severă, a Regulamentului privind 

gestionarea situațiilor de urgență în domeniul fitosanitar - invazii ale agenților de dăunare și 

contaminare a culturilor agricole și a Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență ca 

urmare a incendiilor de pădure; 

- OUG nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență 

cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; 

- H.G.R. nr. 1490/2004 pentru aprobarea organigramei și a Regulamentului de 

organizare și funcționare a I.G.S.U.; 

- H.G.R. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind structura 

organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații 

de urgență; 

- H.G.R. nr. 1492/2004 privind principiile de organizare, funcționare și atribuțiile 

serviciilor de urgență profesioniste; 

- H.G.R. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc; 

- O.M.A.I. nr. 736/2005 privind instituirea serviciului de permanență la toate 



primăriile din zona de risc, în caz de iminență a producerii unor situații de urgență; 

- O.M.A.I. nr. 886/2005 privind aprobarea Normelor tehnice privind Sistemul național 

de înștiințare, avertizare și alarmare a populației; 

- O.M.A.I. nr. 1134/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind planificarea, 

pregătirea, organizarea, desfășurarea și conducerea acțiunilor de intervenție ale serviciilor de 

urgență profesioniste; 

- O.M.A.I. nr. 1184/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și asigurarea 

activității de evacuare în situații de urgență; 

- O.M.A.I. nr. 1259/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și asigurarea 

activității de înștiințare, avertizare, prealarmare și alarmare în situații de protecție civilă; 

- O.M.A.I. nr. 1494/2006 pentru aprobarea Normelor tehnice privind organizarea și 

funcționarea taberelor pentru sinistrați în situații de urgență; 

- Ordinul nr. 97/63/2020 privind gestionarea situațiilor de urgență generate de 

fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice. 

 

HOTĂRĂŞTE  
 

            ART. 1 Se aprobă Planul de măsuri privind intervenția în cazul fenomenelor 

meteorologice periculoase de instabilitate atmosferică accentuată, vijelii puternice, grindină și 

căderi de cantități de apă importante. 

ART. 2  Prezenta hotărâre va fi transmisă, prin grija Secretariatului Tehnic Permanent, 

membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Teleorman, Comitetelor locale pentru 

situații de urgență și Ministerului Afacerilor Interne.    

     

 

 

PREŞEDINTELE CJSU TELEORMAN  

PREFECT  

Emilia PARASCHIVESCU 
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