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S I N O P T I C U L
ACTIVITĂŢILOR DESFĂŞURATE  DE  COMITETUL LOCAL PENTRU

SITUAŢII DE URGENŢĂ BUCECEA.
Nr. 
Crt. ACTIVITATEA CE SE DESFĂŞOARĂ. CINE EXECUTĂ. OBSERVAŢII.

0. 1. 2. 3.
1. Primirea informaţiei despre producerea tipului de risc. Ofiţer serviciu

2.

Consemnarea informaţiei în registru special destinat:
         -cine a transmis informaţia;
         -natura dezastrului produs;
         -locul producerii;
         -evaluarea preliminară a pierderilor.  

Ofiţer de serviciu

3. Verificarea autenticităţii informaţiei. Ofiţer serviciu
4. Anunţarea preşedintelui comitetului local pentru situaţii de urgenţă-primarul oraşului Bucecea şi solicitarea aprobării  

alarmării comitetului şi SVSU.
Ofiţer serviciu

5. Alarmarea şi aducerea la sediul primăriei a membrilor comitetului local pentru situaţii de urgenţă,a centrului operativ ,  
secretariatului tehnic permanent şi serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă

Ofiţer serviciu
Şef CO,şef SVSU

6. Trecerea mijloacelor de transmisiuni pe recepţie permanentă şi asigurarea funcţionării lor cu toate eşaloanele. Resp.probl.trsm.alarm.

7.
Raportarea la comitetul judeţean pentru situaţii de urgenţă şi Inspectoratului  judeţean pentru situaţii de urgenţă despre  
tipul de risc produs:natura,locul producerii,data,evaluarea preliminară a pierderilor,măsurile luate.

Preşedinte CLSU
Sef C.O.

8. Transmiterea,cu aprobarea preşedintelui comitetului local pentru situaţii de urgenţă,a ordinului de alarmare la celulele 
pentru situaţii de urgenţă de la agenţii economici.

Ofiţer serviciu
Locţiitor şef CO

9. Culegerea datelor şi informaţiilor despre situaţia creată şi informarea oportună a membrilor comitetului. C.O.
10. Constituirea  echipelor  operative  pentru  conducerea  acţiunilor  de  intervenţie,de  limitare  şi  lichidare  a  urmărilor  

dezastrelor produse.
Preşedintele CLSU.

11. Analiza situaţiilor create,ascultarea propunerilor membrilor comitetului pentru limitarea şi lichidarea urmărilor tipului 
de risc produs.

Preşedinte CLSU
Spec.probl.CLSU

12. Luarea hotărârii pentru limitarea şi lichidarea urmărilor tipului de risc şi transmiterea dispoziţiilor de intervenţie la 
subordonaţi.

Preşedintele CLSU
Şef SVSU

13. Conducerea forţelor şi mijloacelor de intervenţie pentru limitarea şi lichidarea urmărilor efectelor  produse de S.U. CLSU,Şef SVSU
14. Analiza periodică a stadiului aplicării măsurilor de apărare împotriva situaţiilor de urgenţă. CLSU
15. Controlul îndeplinirii ordinelor şi dispoziţiilor de către subordonaţi. CLSU,Şef SVSU
16. Informarea periodică a eşalonului superior asupra evoluţiei tipului de risc produs pe teritoriul oraşului Buceea şi a  

stadiului aplicării măsurilor de limitare şi lichidare a urmărilor acestuia.
Sef C.O.
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