
COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ LUCIENI, JUDEȚUL 
DÂMBOVIȚA 

 

H O T A R A R E A 

NR. 3538/10.06.2022 

 

 Comitetul local pentru situatii de urgenta al comunei Lucieni, intrunit in sedinta 

extraodinarara in data de 10.06.2022 

In coformitate cu: 

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

structura organizatorica,atributiile, functionarea si dotarea comitetelor si centrelor 

operativepentru situatii de urgenta; 

-prevederile O.U.G. nr.21/2004 privind Sistemul National de Management al 

Situatiilor de Urgenta , cu modificarile si completarile ulterioare; 

-prevederile O.U.G. nr. 89/2014 pentru modificarea si completarea unor acte 

normative in domeniul managementului situatiilor de urgenta si al apararii impotriva 

incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioare; 

-prevedrile Ordinul comun al M.I.R.A, M.S.P, M.M.F.E.S si M.M.D.D nr. 

247/1235/651/1130 din 10.07.2007 privind aprobarea Planului de masuri vizand 

realizarea actiunilor de cooperare intre prefecti si primari, in calitatea acestora de 

presedinti al comitetelor judetene pentru situatii de urgent, respectiv al comitetelor pentru 

situatii de urgent si autoritatile de sanatate publica; 

         - prevederile Hotararii nr. 16 din 08.06.2022 a Comitetului Judetean pentru situatii de 

urgenta Dambovita privind aprobarea Planului de masuri  pentru prevenirea, diminuare si 

atenuare efectelor ale caniculei si secetei, precum si altor fenomene meteorologice 

periculoase se pot produce pe perioada de vara, pe teritoriul judetului Dambovita nr. 

3518936/08.06.2022; 

        -adresa nr.16122 din 24.055.2002 a Institutiei Prefectului Dambovita; 

       - procesul verbal al C.L.S.U Lucieni nr. 3526/10.06.2022 

H O T A R A S T E: 

          Art. 1. Se aproba Planul de masuri pentru prevenirea, diminuare si atenuare efectelor 

ale caniculei si secetei, precum si altor fenomene meteorologice periculoase se pot produce 

pe perioada de vara, pe teritoriul U.A.T comuna Lucieni, conform anexei la prezenta 

hotarare. 
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          Art.2: Contractul  de prestari servicii de permanenta/interventie imediata pentru 

prevenirea si combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun cu gestionarul fondului 

cinegetic, precum si contractul de prestari servicii cu medicul veterinar  se vor incheia la 

prima aparitie verificata a prezentei  ursului brun pe teritoriul U.A.T comuna Lucieni si/sau 

in zonele invecinate. 

 Art.3: Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica, prin afisare la sediul 

Primariei Lucieni si pe site-ul institutiei si se va transmite in mod obligatoriu 

viceprimarului  comunei Lucieni, sefului S.V.S.U., compartimentului asistenta sociala. 

 

          PRESEDINTE CLSU,                                                                                             SECRETAR, 

                  PRIMAR,                                                                                            Oana-Alexandra MATEI 

                Vasile TITA 

 


