ROMANOA
ONSTOTUŢOA PREFECTULUO - JUDEȚUL TOMOȘ
O R D O N
privind actualizarea componenţei
Comandamentului judeţean de iarnă Timiş 2017 - 2018
Prefectul judeţului Timiş,
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 21 din
15 aprilie 2004 (*actualizată*) privind Sistemul Naţional de Management al
Situaţiilor de Urgenţă, 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 (cu modificările
și completările ulterioare), ale Ordinului comun al ministrului administrației și
internelor și ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 1422/192 din 16.05.2012
pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgență
generate de inundații, fenomene meteorologice periculoase, accidente la
construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă și poluări marine în
zona costieră şi ale Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă (*republicată*) (*actualizată*);
Ţinând cont de prevederile Regulamentului propriu al Comitetului judeţean
pentru situaţii de urgenţă Timiş și de Referatul nr. 12315/05.10.2017 al Serviciului
dezvoltare economică și monitorizarea serviciilor publice deconcentrate din cadrul
Instituției Prefectului - Judeţul Timiş;
Având în vedere posibilitatea apariţiei unor fenomene meteorologice
periculoase în perioada de iarnă;
În temeiul art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/12.07.2004 republicată, cu
modificările și completările ulterioare, privind prefectul şi instituţia prefectului,
emite prezentul:
O R D O N
Art. 1. Începând cu data prezentului ordin se actualizează componenţa
Comandamentului judeţean de iarnă Timiş 2017 - 2018 conform Anexei, care face
parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. Centrul Operaţional al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Banat” al
Judeţului Timiş, asigură secretariatul Comandamentului judeţean de iarnă Timiş
2017 - 2018 şi convocarea membrilor comandamentului, la dispoziţia prefectului.
Primarii unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Timiş sunt convocaţi, dacă
sunt fenomene meteorologice periculoase, în localitate sau în zonă.
Art. 3. Centrul Operaţional Judeţean al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă
“Banat” al Judeţului Timiş preia de la comitetele locale informaţiile privind stările

potenţial generatoare de situaţii de urgenţă, pe care le comunică operativ
preşedintelui Comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă Timiş.
Art. 4. Comunicările, în cazul apariţiei unor situaţii de urgenţă sau stări potenţiale
generatoare de situaţii de urgenţă vor fi făcute la:
• Instituţia Prefectului - Judeţul Timiş:
- de luni până vineri, în intervalul orar 0800 - 1600 la cabinet prefect, telefoane:
0256490488, fax 0256493132;
- prin centrala Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş, telefon: 0256306115;
- la ofiţerul de serviciu, telefon 0256306115 şi fax 0256493132 cu anunţarea
telefonică a transmiterii faxului.
• Centrul Operaţional al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Banat” al
Judeţului Timiş (Dispecerat cu funcţionare permanentă - 24 ore zilnic),
telefoane: 0256434870, 0256434871, 0256222982 și fax 0256430615,
0256435875.
Art. 5. Conducerea Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş dispune întocmirea
informării asupra fenomenelor produse, care se transmite Guvernului României,
Ministerului Afacerilor Interne.
Art. 6. Primăriile şi structurile cu atribuţii în gestionarea situaţiilor de urgenţă vor
respecta procedura legală de raportare a calamităţilor.
Art. 7. Prezentul ordin se comunică:
• Serviciului dezvoltare economică şi monitorizarea serviciilor publice
deconcentrate, din cadrul Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
• Serviciului financiar contabil, resurse umane şi administrativ, din cadrul
Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
• Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Banat” al Judeţului Timiş, care îl va
transmite membrilor Comandamentului judeţean de iarnă Timiş 2017 - 2018 şi
tuturor primarilor din judeţul Timiș.
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