
Pag. 1 din 6 

 

ANEX  

           La Ordinul Prefectului Jude ului Olt nr. 450 / 13.11.2017 

  

  

                                       REGULAMENTUL 
DE  ORGANIZARE ŞI FUNC IONAREA AL COMITETULUI JUDE EAN 

PENTRU SITUA II DE URGEN  OLT   
 
 

           CAPITOLUL I 
                    Dispoziţii generale 

 
 

Art.1. Prezentul Regulament stabileşte modul de constituire, organizare, funcţionare, 
componenţa, atribuţiile şi dotarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Olt şi a 
grupurilor de suport tehnic, fiind elaborat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr.21/2004 aprobată prin Legea nr. 15/2005, privind Sistemul 
Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă cu completările şi modificările ulterioare, 
ale Hotărârii Guvernului nr. 1491/2004, pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind 
structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative 
pentru situaţii de urgenţă, Legea nr.481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, Hotărârea de Guvern nr. 557/2016 privind 
managementul tipurilor de risc, în temeiul prevederilor art. 26 din Legea nr. 340/2004 
privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

          Art.2. Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă este organism interinstituţional 
de sprijin al managementului situaţiilor de urgenţă la nivelul judeţului Olt şi se constituie 
prin ordin al prefectului. 
         Art.3. Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Olt, se subordonează 
Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă şi are în subordine comitetele 
municipale, orăşeneşti şi comunale pentru situaţii de urgenţă din judeţul Olt şi conlucrează 
cu celulele de urgenţă organizate de către societăţile comerciale sursă de risc în caz de 
dezastru.   
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CAPITOLUL II 

Structura organizatorică şi funcţionare 
 
          Art.4.  (1) Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Olt, se constituie şi 
funcţionează, potrivit legii, sub conducerea nemijlocită a prefectului, ca organism de sprijin 
al managementului situaţiilor de urgenţă şi are în componenţă un preşedinte, doi 
vicepreşedinţi, membri şi consultanţi. 
           (2) Preşedintele comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă este Prefectul. 
           (3) Vicepreşedintele comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă - Preşedintele 
Consiliului Jude ean. 
          (4) Vicepreşedintele comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă - Inspectorul şef 
al Inspectoratului Jude ean pentru Situa ii de Urgen  – cu atribuţii de coordonare 
unitară a tuturor componentelor cu responsabilităţi în realizarea intervenţiei. 
          (5) Membrii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Olt sunt: şefii de servicii 
deconcentrate, descentralizate şi de gospodărire comunală, conducători ai unor instituţii, 
regii autonome şi societăţi comerciale, ai agenţilor economici care, prin specificul 
activităţilor desfăşurate, constituie factori de risc potenţial generatori de situaţii de urgenţă. 
           (6)  Consultanţi în comitetul judeţean pentru situaţii de urgenţă sunt: 
            a) experţi şi specialişti din aparatul propriu al autorităţilor administraţiei publice 
care constituie comitetul judeţean sau din instituţii şi unităţi în subordine; 
            b) reprezentanţi ai altor instituţii şi servicii publice cu atribuţii în domeniu, manageri 
ai societăţilor comerciale şi regiilor autonome care desfăşoară activităţi potrivit 
competenţelor. 
          Art.5.  

(1) Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Olt, se întruneşte în şedinţe 
ordinare şi extraordinare. Şedinţele ordinare se convoacă semestrial iar cele extraordinare   
ori de câte ori situaţia impune, la convocarea preşedintelui. 

(2) Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Olt, este convocat la ordinul 
preşedintelui, convocarea membrilor fiind executată de către Centrul Operaţional 
(Secretariatul Tehnic Permanent) prin telefon, sms, fax sau e-mail. Pentru şedinţele 
ordinare, convocarea se face cu 5 (cinci) zile înainte, iar pentru şedinţele extraordinare, 
convocarea se face imediat prin sms sau telefonic. 
            (3) Şedinţele comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă se desfăşoară în 
prezenţa majorităţii membrilor sau a înlocuitorilor desemnaţi. 
    (4)  Hotărârile comitetului judeţean 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. 
             (5) Consultanţii nu au drept de vot. 
             (6) Comitetul judeţean pentru situaţii de urgenţă îşi desfăşoară activitatea pe baza 
planurilor anuale, elaborate de secretariatul tehnic permanent. 
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CAPITOLUL III 

Atribuţii 
 
            Art.6.  (1) Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Olt îndeplineşte atribuţiile 
prevăzute la art. 22 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004, aprobată cu 
modificări de Legea nr.15/2005. 
          Atribu iile specifice ale Comitetului Jude ean Olt sunt: 

 informează Comitetul Naţional, prin Inspectoratul General pentru Situaţii de 
Urgenţă, privind stările potenţial generatoare de situaţii de urgenţă şi iminenta 
ameninţării acestora; 
 evaluează situaţiile de urgenţă produse în unităţile administrativ-teritoriale, 
stabilesc măsuri şi acţiuni specifice pentru gestionarea acestora şi urmăresc 
îndeplinirea lor; 
 declara, cu acordul ministrului administraţiei şi internelor, starea de alerta la 
nivel judeţean sau în mai multe localităţi ale judeţului şi propun instituirea stării 
de urgenţă;declară, cu acordul ministrului afacerilor interne, starea de alertă la 
nivel judeţean sau în mai multe localităţi ale judeţului şi propun instituirea stării 
de urgenţă; 
 analizează şi avizează planurile judeţene pentru asigurarea resurselor umane, 
materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă; 
 informează Comitetul Naţional şi Consiliul Judeţean asupra activităţii 
desfăşurate; 
 îndeplineşte orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de lege sau de Comitetul  
 Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă. 

 
           Art.7 . Personalul comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă are următoarele 
atribuţii: 
            a) Preşedintele: 

 convoacă întrunirea Comitetului Judeţean pentru Situaţii Speciale de Urgenţă; 
 stabileşte ordinea de zi; 
 conduce şedinţele Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă; 
 semnează hotărârile, planurile, programele, regulamentele şi măsurile adoptate, 
avizele, acordurile, împuternicirile, protocoalele şi proiectele de acte normative; 
  informează operativ preşedintele Comitetul Naţional pentru Situaţii Speciale 

de Urgenţă; 
 
             b) Vicepreşedin ii: 

 preşedintele Consiliului Judeţean Olt îndeplineşte obligaţiile preşedintelui în 
lipsa acestuia, precum şi cele ce-i revin ca membru al comitetului. 
 Inspectorul - Şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Matei Basarab”  
al judeţului Olt, îndeplineşte atribuţiile de coordonare unitară a tuturor 
componentelor cu responsabilităţi în realizarea intervenţiei. 
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              c) Membrii :  

 participă la şedinţele Comitetului Judeţean; 
 prezintă informări şi puncte de vedere cu privire la gestionarea tipurilor de risc 

din componenţa structurii pe care o reprezintă;   
  informează operativ conducătorii şi salariaţii instituţiilor şi unităţilor pe care le 

reprezintă asupra problemelor dezbătute, concluziilor rezultate, hotărârilor şi 
măsurilor adoptate;  

 urmăresc aplicarea măsurilor şi hotărârilor Comitetul Judeţean pentru Situaţii 
de Urgenţă în sectoarele de competenţă;   

 menţin permanent legătura cu centrele operative corespondente. 
  

                d) Consultan ii:  
 participă la şedinţele Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă; 
 consiliază membrii comitetul in problemelor tehnice sau de specialitate; 
 asigură documentarea tehnică şi de specialitate; 

 
e) În conformitate cu 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, la 

nivelul Comitetului Jude ean pentru Situa ii de Urgen  Olt, sunt constituite 41 
grupuri de suport tehnic formate din specialişti şi coordonate de un reprezentant al 
institu iilor cu atribu ii în gestionarea situa iilor de urgen  pe fiecare tip de risc.    

 
 Atribu iile specifice Grupurilor de Suport Tehnic sunt: 

 asigur  convocarea membrilor grupului de suport tehnic şi asigură 
secretariatul pe timpul şedinţelor;  
 asigur  consultanţă de specialitate în cadrul Comitetului Judeţean pentru 
Situaţii de Urgenţă; 
 coordoneaz  tehnic, la nivel judeţean, acţiunile pentru gestionarea situaţiilor 
de urgenţă; 
 acord  asistenţă tehnică comitetelor municipale, orăşeneşti şi comunale pentru 
întocmirea planurilor de apărare specifice; 
 asigur  în colaborare cu centrul operaţional al inspectoratului judeţean pentru 
situaţii de urgenţă, întocmirea rapoartelor operative zilnice, pe timpul situaţiilor de 
urgenţă, a rapoartelor de sinteză, după încetarea acestora, precum şi transmiterea 
lor la Centrul operativ pentru situaţii de urgenţă din cadrul ministerului de resort;  
 particip  în comisia stabilită de comitetul judeţean pentru situaţii de urgenţă, 
la evaluarea şi stabilirea pagubelor produse; 
 asigur  în colaborare cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, organizarea 
şi desfăşurarea la nivel judeţean, a exerciţiilor de simulare pentru verificarea 
modului de funcţionare a fluxului informaţional;  
 desf şoar  activităţi de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă; 
 organizeaz  şi execut  monitorizarea stărilor potenţial generatoare de situaţii 
de urgenţă; 
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         Art.8 . Centrul operaţional din cadrul Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă „Matei Basarab” al judeţului Olt, asigură Secretariatul Tehnic Permanent al 
Comitetului Judeţean şi îndeplineşte următoarele atribuţii specifice: 
           a) gestionează documentele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă; 
            b) asigură convocarea Comitetului Judeţean pentru situaţii de urgenţă şi transmiterea 
ordinii de zi; 
           c) primeşte şi pregăteşte materialele pentru şedinţele comitetului şi le prezintă 
preşedintelui şi membrilor comitetului; 
            d) execută lucrările şi operaţiunile de secretariat pe timpul şedinţelor Comitetului 
Judeţean; 
             e) asigură redactarea hotărârilor adoptate, precum şi a proiectelor de ordine sau 
dispoziţii, pe care le prezintă spre aprobare; 
            f) asigură difuzarea la componentele Sistemului Naţional de Management al 
Situaţiilor de Urgenţă şi la autorităţile interesate a documentelor emise de Comitetul 
Judeţean; 
            g) conlucrează cu secretariatele tehnice permanente, organizate şi asigurate de 
centrele operaţionale şi centrele operative pentru situaţii de urgenţă;  
            h) urmăreşte asigurarea suportului logistic al locului de desfăşurare a şedinţelor 
Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă; 
              i) îndeplineşte alte sarcini stabilite, de preşedintele sau vicepreşedintele comitetului 
judeţean; 
             j) primeşte şi transmite avertizări privind iminenţa producerii unor riscuri; 
              k) gestionează informaţiile transmise în cazul situaţiilor de urgenţă produse la nivel 
judeţean şi asigură difuzarea acestora membrilor Comitetului judeţean. 
 
 

CAPITOLUL IV 
Dotarea 

 
              Art.9. (1) Lucrările Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Olt, se 
desfăşoară de regulă, în sala de şedinţe a Instituţiei Prefecturii – Judeţul Olt.  
               (2)  În situaţii deosebite şedinţele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 
Olt, se pot desfăşura în alte locaţii, acest lucru fiind stabilit de preşedintele comitetului. 
              (3) Spaţiile de lucru vor fi echipate cu mobilier, aparatură şi echipament de 
comunicaţii, echipament de comunicaţii speciale şi de cooperare, informatică şi birotică, 
corespunzător componenţei comitetului judeţean şi atribuţiile acestuia.   
              (4) Aparatura şi echipamentul de comunicaţii şi informatică, exceptând 
echipamentul de comunicaţii speciale şi de cooperare, se conectează cu centrul operativ 
corespondent şi fac parte din sistemul de comunicaţii, de prelucrare automată şi stocare a 
datelor necesare funcţionării Sistemului Naţional. 
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     (5) Comitetul judeţean pentru situaţii de urgenţă se asigură cu spaţii destinate 
conferinţelor şi comunicatelor de presă, ce constau în spaţiile utilizate în mod curent pentru 
astfel de activităţi de către autorităţile şi instituţiile în cauză. 
      Art.10.(1) Dotările principale necesare desfăşurării activităţii comitetului judeţean 
şi a centrelor operative pentru situaţii de urgenţă sunt: mobilier (birouri, scaune, dulapuri, 
masă de consiliu), aparate radio şi TV, mijloace de comunicaţii şi informatice, hărţi ale 
României şi ale judeţului Olt, hărţi şi planuri topografice şi cadastrale, mijloace tehnice de 
asigurare a iluminatului de siguranţă pentru continuarea lucrului, mijloace individuale de 
protecţie, de iluminat, de prim ajutor şi de p.s.i., colecţii de acte normative specifice, planuri 
şi programe specifice, rechizite şi consumabile pentru tehnoredactare şi multiplicare, 
echipamente de comunicaţii speciale şi de cooperare. 
              (2) Dotările pentru spaţiile de lucru ale comitetului şi pentru mass-media se asigură 
de către autorităţile administraţiei publice. 
              (3) Dotările pentru centrele operative se asigură de către autorităţile administraţiei 
publice centrale şi locale care le-au constituit. 
             (4) Costurile lucrărilor de telecomunicaţii speciale vor fi suportate de către 
autorităţile administraţiei publice centrale sau locale în condiţiile alin (2) şi alin. (3). 

    Art.11. Fondurile băneşti pentru realizarea dotărilor şi desfăşurarea activităţilor 
Comitetului Judeţean se asigură în condiţiile legii, de la bugetul de stat. 
 

Capitolul V 
Dispoziţii finale 

 
 
          Art.12. Prezentul Regulament îşi produce efectele începând cu data prezentului 
ordin, membrii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Olt, urmând să ia măsurile 
ce se impun pentru respectarea sa. 

           Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Matei Basarab” al judeţului Olt, prin grija 
Secretariatului Tehnic Permanent, va posta pe site-ul instituţiei www.isuolt.ro, 
Regulamentul de Organizare şi Funcţionarea al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă al Judeţului Olt.   
 

                             P R E F E C T 
 

Petre-Silviu NEACŞU 
 

 
 

 


