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           Anexa nr. 6 
 

 
ATRIBU IUNILE 

SECRETARIATULUI TEHNIC PERMANENT 
al 

Comitetului Jude ean pentru Situa ii de Urgen ă 
DÂMBOVI A 

 
 

În conformitate cu O.U.G. 21/2004 art.14 alin 4, H.G.R. nr. 1491/2004 art. 
18, H.G.R. 1489/09.09.2004 art.4 alin 4 şi H.G.R. 1844/2004 art. 5 pct. 5, Secretariatul 
Tehnic Permanent al Comitetului Jude ean pentru Situa ii de Urgen ă are următoarele 
atribu ii principale: 

- asigură convocarea Comitetului Jude ean pentru Situa ii de Urgen ă şi 
transmiterea ordinii de zi; 

- primeşte şi pregăteşte materialele pentru şedin ele Comitetului Jude ean 
pentru Situa ii de Urgen ă 

- execută lucrările şi opera iunile de secretariat pe timpul şedin elor;  
- asigură redactarea hotărârilor adoptate, precum şi a proiectelor de ordine 

sau dispozi ii, pe care le prezintă spre aprobare;  
- difuzează la componentele Sistemului Na ional şi la autorită ile interesate 

documentele emise de comitet privind activitatea preventivă şi de interven ie;  
- întocmesc informări periodice privind situa ia operativă sau stadiul 

îndeplinirii hotărârilor adoptate;  
- întocmesc proiecte de comunicate de presă;  
- urmăresc realizarea suportului logistic pentru desfăşurarea şedin elor 

comitetelor pentru situa ii de urgen ă;  
- gestionează documentele comitetului pentru situa ii de urgen ă;  
- asigură punctul de contact cu secretariatul tehnic permanent din cadrul 

Inspectoratului General pentru Situa ii de Urgen ă;  
- îndeplinesc alte sarcini stabilite de comitet, de preşedintele acestuia, de 

şefii centrelor opera ionale sau de şefii centrelor operative permanente respective.  
 Din cadrul Secretariatului Tehnic Permanent face parte Lt. Șerban Adrian.  
 Activitatea Secretariatului Tehnic Permanent este coordonată de către 
împuternicit şef Centrul Opera ional al Inspectoratului pentru Situa ii de Urgen ă 
„Basarab I” al jude ului Dâmbovi a, locotenent colonel Gătej Marius. 
 În cazul unor situa ii deosebite, la ordinul Inspectorului Şef al I.S.U. „Basarab I” 
al jude ului Dâmbovi a, Secretariatul Tehnic Permanent se completează cu personal 
existent în cadrul grupelor operative organizate la nivelul I.S.U. „Basarab I” 
Dâmbovi a. 


