
 
Atributii 

  Planifică şi desfăşoară controale, verificări şi alte acţiuni de prevenire privind modul de 
aplicare a prevederilor legale şi stabileşte cu acordul Consiliului Local măsurile necesare 
pentru creşterea nivelului de securitate al cetăţenilor (la instituţiile (şef S.V.S.U) operatori 
economici de interes local) şi gospodăriile cetăţeneşti din sectorul de competenţă. 
  Elaborează studii şi analize statistice privind natura şi frecvenţa situaţiilor de urgenţă 
produse şi propune Comitetelor Locale prin şeful S.V.S.U, măsuri în baza concluziilor din 
acestea. 
  Desfăşoară activităţii de informare publică pentru cunoaşterea de către cetăţeni a tipurilor 
de risc specifice sectorului de competenţă, măsurilor de prevenire, precum şi a conduitei de 
urmat pe timpul situaţiilor de urgenţă. 
  Elaborează reglementări specifice sectorului de competenţă, cu respectarea prevederilor 
legale pe care le supune spre avizare prin şeful S.V.S.U. – Consiliului Local 
  Monitorizează şi evaluează tipurile de risc 
  Participă la elaborare şi derularea programelor pentru pregătirea populaţiei 
  Execută activităţii de înştinţare, avertizare, alarmare, recunoaştere, cercetare, 
evacuare,căutare, salvare, descarcerare, deblocare, prin ajutor sau asistenţă medicală de 
urgenţă, stingerea incendiilor, protecţie , iluminat, şi alte măsuri de protecţie a cetăţenilor în 
caz de situaţii de urgenţă. 
  Îndrumă activitatea structurilor din cadrul instituţiilor şi operatorilor economici de interes 
local din sectorul de competenţă. 
  Desfăşoară exerciţii, aplicaţii şi alte activităţii de pregătire. 
  Organizează bancă de date privind intervenţiile, analizează periodic situaţia operativă, 
valorifică ,prezintă analiza Consiliului Local. 
  Participă la acţiuni de pregătire şi intervenţie în afara sectorului de competenţă în baza 
contractelor/acordurilor întocmite. 
  Participă la cercetarea cauzelor de incendiu, a condiţiilor şi împrejurărilor care au 
determinat ori favorizat producerea accidentelor iar în situaţia în care la intervenţie nu au 
participat serviciile profesioniste pentru situaţii de urgenţă întocmeşte: Raportul de 
intervenţie pe care îl înaintează conform legislaţiei în vigoare la Inspectoratul pentru Situaţii 
de Urgenţă. 
  Stabileşte împreună cu organele abilitate de lege, cauzele probabile ale incendiului. 
  Constată şi aduce la cunoştinţă preşedintelui Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă 
încălcarea dispoziţiilor legale din domeniul de competenţă. 
  Desfăşoară activităţii privind soluţionarea petiţiilor în domeniul specific. 
  Participă la concursurile profesionale ale pompierilor civili din România faza judeţeană 
precum şi la activităţi de pregătire a concursurilor tehnico – aplicative din sectorul de 
competenţă. 
  Îndeplineşte alte sarcini stabilite prin lege sau H.C.L. privind apărarea împotriva 
inundaţiilor.  
 

 


