
 
 

Pagina 1 / 2 

Instituţia Prefectului – Judeţul Sibiu 
 Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu 

     Tel: 0269 210 104 
Strada Andrei Şaguna nr.10  Fax: 0269 218 177  
Sibiu, 550009  
https://sb.prefectura.mai.gov.ro 

 

 
 
   
 

  

 
 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 53/25.06.2021 

a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu  

 

privind stabilirea măsurilor de gestionare eficientă a situaţiilor de urgenţă care se 

pot manifesta pe perioada avertizării meteorologice COD PORTOCALIU care 

vizează instabilitate atmosferică accentuată, vijelii puternice, grindină şi cantităţi de 

apă importante în intervalul 25.06.2021   
 

 Având în vedere avertizarea meteorologică COD PORTOCALIU emisă de 

Administraţia Naţională de Meteorologie ce vizează instabilitate atmosferică accentuată, 

vijelii puternice, grindină şi cantităţi de de apă importante la nivelul judeţului Sibiu în 

intervalul 25.06 – 26.06.2021,  

ţinând cont de situaţiile de urgenţă generate de manifestarea fenomenelor 

hidrometeorologice din zilele precedente la nivel naţional precum şi de modalitatea de 

manifestare a acestor riscuri,   

luând în considerare prevederile art. 13 alin. (1) din O.U.G. nr. 21/2004 privind 

Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, O.U.G. nr. 1/2014 privind 

unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă şi ale art. 6 din H.G. 557 

din 03.08.2016 privind managementul tipurilor de risc,  

în temeiul prevederilor art. 1 lit. a) ale Dispoziţiei Secretarului de Stat Şef al 

Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Dr. Raed ARAFAT cu  nr. 899 din 

25.06.2021, 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Instituţia Prefectului - Judeţul Sibiu dispune următoarele măsuri, potrivit 

competenţelor astfel: 

a) convocarea în şedinţă extraordinară a Comitetelui Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă Sibiu; 

b) creşterea capacităţii operaţionale la nivelul Centrului Judeţean de Coordonare 
şi Conducere a Intervenţiei Sibiu, având în vedere avertizarea meteorologică 

cod portocaliu, în situaţia în care se va impune asigurarea suportului 
informaţional decizional de către aceste structuri; 

c) evaluarea situaţiei operative şi a riscurilor de la nivelul judeţului, în cadrul 

şedinţei de comitet judeţean, stabilirea măsurilor de prevenire şi protecţie 
adaptate specificului fiecărei zone, precum şi identificarea şi pregătirea 

resurselor de intervenţie. 
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Art. 2 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Sibiu (I.S.U. 

Sibiu) şi structurile din subordine, acţionează, potrivit competenţelor, pentru: 

a) monitorizarea evoluţiei fenomenelor meteorologice periculoase, concomitent cu 

transmiterea prognozelor, avertizărilor şi înştiinţărilor către autorităţile locale în vederea 

organizării activităţilor specifice care se impun în asemenea situaţii; 

b) pregătirea capabilităţilor planificate la nivel judeţean în scopul realizării cu 

celeritate a intervenţiei, precum şi asigurarea manevrei de forţe şi mijloace, la ordinul 

Inspectorului Şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Sibiu (I.S.U. 

Sibiu), în funcţie de evoluţia situaţiei operative; 

c) activarea grupei operative de la nivelul Inspectoratului pentru Situaţii de 
Urgenţă al Judeţului Sibiu (I.S.U. Sibiu) pe timpul avertizăii meteorologice cod 
portocaliu; 

d) transmiterea mesajelor de avertizare pentru populaţie prin sistemul RO-ALERT 
la emiterea avertizărilor now-casting, cod portocaliu ce vizează manifestări extreme 
(grindină de mari dimensiuni etc.) sau roşu. 

Art. 3 La nivelul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Sibiu, se vor dispune 

măsuri pentru asigurarea unei capacităţi corespunzătoare de intervenţie, respectiv pentru 
creşterea acesteia în raport de evoluţia situaţiei în teren. 

Art. 4 Prefectul judeţului Sibiu şi inspectorul şef al Inspectoratului pentru 

Situaţii de Urgenţă al Judeţului Sibiu (I.S.U. Sibiu) sau persoanele care îi înlocuiesc 
vor menţine în permanenţă staţiile Tetra deschise pe grupul de Prefecţi. 

Art. 5  Inspectoratele judeţene de poliţie şi jandarmi, precum şi celelelalte structuri 
şi instituţiii care fac parte din Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu cu 
atribuţii în managementul şi gestionarea situaţilor de urgenţă  asigură sprijinul 
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu, în vederea organizării şi executării 
misiunilor din competenţă. 

 

Art. 6 Prezenta hotărâre se transmite pentru punere în aplicare membrilor 

Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu şi Comitetelor  Locale pentru 

Situaţii de Urgenţă, prin grija Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean 
pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu şi se va publica pe site-ul Instituţiei Prefectului Judeţul 
Sibiu şi pe site-ul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Cpt. Dumitru Croitoru” al 

judeţului Sibiu 

 

Preşedintele 

Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Sibiu 

PREFECT, 

 

Mircea – Dorin CREŢU 
 

             

 
        Contrasemnează 

Secretariat Tehnic  Permanent 

                                                                         Maior, 

                                                                                                                                      Silviu ALBIŞOR 

 


