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COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ 
 

Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, se organizează şi funcţionează pentru 
prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă, asigurarea şi coordonarea resurselor umane, materiale, 
financiare şi de altă natură necesare restabilirii stării de normalitate.   
Sistemul Naţional este organizat de autorităţile administraţiei publice şi se compune dintr-o reţea de 
organisme, organe şi structuri abilitate în managementul situaţiilor de urgenţă, constituite pe niveluri 
sau domenii de competenţă, care dispune de infrastructură şi de resursele necesare pentru îndeplinirea 
atribuţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă 
Sistemul Naţional are în compunere:   

a) comitete pentru situaţii de urgenţă;   
b) Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă;   
c) servicii de urgenţă profesioniste şi servicii de urgenţă voluntare;   
d) centre operative şi centre de coordonare şi conducere a intervenţiei;   
e) comandantul acţiunii.  

Comitetele pentru situaţii de urgenţă sunt:   
a) Comitetul naţional pentru situaţii speciale de urgenţă;   
b) comitetele ministeriale şi ale altor instituţii publice centrale pentru situaţii de urgenţă;   
c) Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă;   
d) comitetele judeţene pentru situaţii de urgenţă;   
e) comitetele locale pentru situaţii de urgenţă.  

Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă Sector 1, este constituit prin Dispoziție a Primarului, în 
baza art. 7, art. 12, alin. (1) din OUG nr. 21/2004, privind Sistemul Naţional de Management al 
Situaţiilor de Urgenţă, aprobată prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare și a 
art.2, alin. (1), lit. e) din H. G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura 
organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de 
urgenţă,  ca organism de sprijin al managemntului situațiilor de urgență și funcționează sub 
conducerea nemijlocită a Primarului, 
Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă (C.L.S.U) are în componenţă:  

1. Preşedinte: Primarul Sectorului 1 
2. Vicepreşedinte: Viceprimarul Sectorului 1 
3. Membri: Secretarul Sectorului 1 şi reprezentanţi ai serviciilor publice şi ai principalelor instituţii 

şi agenţi economici din Sectorului 1, precum şi manageri sau conducători ai agenţilor economici, 
filialelor, sucursalelor ori punctelor de lucru locale care, prin specificul activităţii, constituie 
factori generatori de situaţii de urgenţă;  

4. Consultanţi: experţi şi specialişti din aparatul propriu al Primarului Sectorului 1, reprezentanţi 
ai altor ministere, instituţii şi servicii publice cu atribuţii în domeniu, manageri ai societăţilor 
comerciale şi regiilor autonome care desfăşoară activităţi în domeniul de competenţă respectiv, 
cooptaţi în comit la solicitarea preşedintelui C.L.S.U. 

În cadrul C.L.S.U se înființează Centrul Operativ cu Activitate Temporară, care este o structură 
tehnico-administrativă înfiinţată în scopul îndeplinirii funcţiilor specifice pe durata stării de alertă, în 
cazul situaţiilor de urgenţă, precum şi pe timpul unor exerciţii, aplicaţii şi antrenamente pentru pregătirea 
răspunsului în astfel de situaţii. 
Centrul operativ cu activitate temporară asigură şi organizează Secretariatul tehnic al Comitetul 
Local pentru Situaţii de Urgenţă (CLSU). 

 

În conformitate cu prevederile art. 13, alin. (3) din anexa la H.G nr. 1491/2004, la nivelul Comitetului 
Local pentru Situaţii de Urgenţă, se constituie Grupuri de suport tehnic pe tipuri de risc, fiecare 
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conduse de câte un membru al Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă. Sunt constituite din 
specialişti ai serviciilor publice deconcentrate, descentralizate, regii autonome şi societăţi comerciale 
şl alţi agenţi economici din Sectorul 1, care prin specificul activităţilor desfăşurate, constituie factori 
de risc potenţial generatori de situaţii de urgenţă sau au atribuţii în domeniu. 
Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă asigură îndeplinirea atribuțiilor principale prevăzute la     
art. 24 din OUG 21/2004, respectiv: 

a) Informează Comitetul Municipiului București pentru Situații de urgență (C.M.B.S.U) și 
Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov (I.S.U.B.I.F) prin centrul 
operaţional al ISUBIF, privind stările potenţial generatoare de situaţii de urgenţă şi iminenţa 
ameninţării acestora de pe raza Sectorului 1 

b) evaluează situaţiile de urgenţă produse pe pe raza Sectorului 1, stabilește măsuri şi acţiuni 
specifice pentru gestionarea acestora şi urmăresc îndeplinirea lor 

c) declară, cu acordul prefectului, starea de alertă pe pe raza Sectorului 1 
d) analizează şi avizează Planul local pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi 

financiare necesare gestionării situaţiei de urgenţă 
e) informează Comitetul Municipiului București pentru Situații de urgență şi Consiliul Local 

Sector 1 asupra activităţii desfăşurate 
f) îndeplinește orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de lege sau de organismele şi organele 

abilitate. 
 

Centrul Operativ cu Activitate Temporară îndeplinește atribuţiile stabilite potrivit art. 27 alin. (2) 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004, astfel: 

a) centralizeazã şi transmite operativ la centrul operațional al ISU, date şi informaţii privind 
apariţia şi evoluţia stărilor potenţial generatoare de situaţii de urgență 

b) monitorizeazã situaţiile de urgență şi informeazã ISU  
c) urmãrește aplicarea regulamentelor privind gestionarea situaţiilor de urgență şi a planurilor 

de intervenţie şi cooperare specifice tipurilor de riscuri 
d) asigură transmiterea operativã a deciziilor, dispoziţiilor şi ordinelor, precum şi menţinerea 

legãturilor de comunicaţii cu centrele operaționale şi operative implicate în gestionarea 
situaţiilor de urgență, cu dispeceratele integrate pentru apeluri de urgență şi cu dispeceratele 
proprii serviciilor şi forţelor care intervin în acest scop 

e) centralizeazã solicitările de resurse necesare pentru îndeplinirea funcţiilor de sprijin pe 
timpul situaţiilor de urgență şi fac propuneri pentru asigurarea lor 

f) gestioneazã baza de date referitoare la situaţiile de urgență 
g) îndeplinește orice alte atribuţii şi sarcini privind managementul situaţiilor de urgență, 

prevãzute de lege. 
 

 Secretariatul Tehnic Permanent îndeplinește atribuţiile stabilite potrivit art. 18 din HG nr. 
1491/2004, astfel: 

a) asigură convocarea Comitetului Local şi transmiterea ordinii de zi. În acest sens propune 
elaborarea unei dispoziţii a primarului, în baza căreia se va convoca comitetul local şi se vor 
transmite ordinea de zi şi materialele pentru şedinţă  

b) primeşte şi pregăteşte materialele pentru şedinţele Comitetului Local şi le prezintă 
preşedintelui şi membrilor acestuia 

c) execută lucrările şi operaţiunile de secretariat pe timpul şedinţelor 
d) asigură redactarea hotărârilor adoptate, precum şi a proiectelor de ordine sau dispoziţii, pe 

care le prezintă spre aprobare 
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e) întocmeşte informări periodice privind situaţia operativă sau stadiul îndeplinirii hotărârilor 
adoptate 

f) întocmeşte proiecte de comunicate de presă 
g) urmăreşte realizarea suportului logistic pentru desfăşurarea şedinţelor CLSU 
h) gestionează documentele Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă  
i) asigură punctul de contact cu Centrul Operativ al ISU București-Ilfov 
j) difuzează la componentele CLSU şi la autorităţile interesate şi vizate documentele emise 

privind activitatea preventivă şi de intervenţie  
k) îndeplineşte alte sarcini stabilite de CLSU, de Preşedintele acestuia sau de de şefii centrelor 

operative. 
 

 Grupurile de Suport Tehnic îndeplinesc următoarele atribuţii:  
a) determină stările potenţiale de situaţii de urgenţă şi iminenţa ameninţării şi le comunică 

Secretariatului Tehnic Permanent 
b) acordă asistenţă tehnică comitetului local pentru întocmirea planurilor de apărare specifice 
c) coordonează tehnic acţiunile pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă 
d) asigură consultanţa de specialitate, în cadrul Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă, 

pentru cuprinderea în bugetele locale a cheltuielilor necesare constituirii şi completării 
stocurilor de materiale şi mijloace de apărare pentru situaţii de urgenţă 

e) participă sau consiliază pe linia specialităţii la gestionarea situaţiilor de urgenţă 
f) întocmesc rapoarte şi informări pe care le înaintează Secretariatului Tehnic Permanent 

 
Instituţiile publice şi operatorii economici au următoarele atribuţii:  

 elaborează planuri proprii de apărare în caz de situaţie de urgenţă specifică şi le supun spre 
aprobare structurilor ierarhic superioare din cadrul Sistemului Naţional de Management al 
Situaţiilor de Urgenţă;  

 constituie mijloacele materiale necesare pentru intervenţie şi le menţin în stare operativă;  

 organizează înştiinţarea şi alarmarea salariaţilor pentru apărarea împotriva efectelor unei 
situaţii de urgenţă specifice;  

 respectă normele şi normativele specifice, emise de organele competente, privitoare la 
amplasarea, proiectarea şi execuţia instalaţiilor şi construcţiilor de orice natură;  

 exploatează, utilizează şi întreţin instalaţiile, clădirile, construcţiile de orice natură şi 
respectă normele şi normativele specifice;  

 realizează reţelele de monitorizare şi control cu aparatură specifică pentru apărarea în caz de 
dezastre; întocmesc scheme de înştiinţare în caz de pericol şi asigură funcţionarea 
mijloacelor de transmisiuni, alarmare, aflate în dotare;  

 ţin evidenţa mijloacelor tehnice, a utilajelor şi a aparaturii ce pot fi folosite în caz de situaţie 
de urgenţă specifică şi, în caz de necesitate, pun la dispoziţia comitetului 
judeţean/municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă, datele necesare;  

 întocmesc şi actualizează, după caz, planurile construcţiilor etajate, reţelelor utilitare şi 
spaţiilor subterane proprii folosite pentru protecţia populaţiei şi le înaintează organelor 
inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă judeţene/municipiului Bucureşti;  

 asigură accesul la obiectivele periclitate şi execută lucrări şi servicii 
 

Toate instituțiile și autoritățile implicate în gestionarea unei situații de urgență își îndeplinesc 
responsabilitățile conform actelor normative legal și a regulamentelor interne. 
 


