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HOTĂRÂREA nr. 2 din 27 mai 2021 
privind aprobarea Planului de măsuri la nivel local în vederea prevenirii şi reducerii efectelor fenomenelor 
meteorologice şi hidrologice periculoase, pe perioada avertizării Cod portocaliu emise de către Administraţia 
Naţională Meteo, referitoare la ploi abundente, pentru perioada 27 mai 2021, ora 16 – 28 mai 2021, ora 21 

 
Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Tarcău,  

întrunit în şedinţă organizată prin mijloace electronice de comunicare la distanţă, 

 

În temeiul art. 24 lit. b) din O.UG. nr. 21 din 15 aprilie 2004, privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor 
de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare; 

În urma comunicării HCJSU nr. 66/27 mai 2021; 

Pentru prevenirii şi reducerii efectelor riscurilor iminente generate de situaţia prezentată, adoptă prezenta 

H O T Ă R Â R E 

Art. 1 (1) Se aprobă Planul de măsuri la nivel local în vederea prevenirii şi reducerii efectelor fenomenelor 
meteorologice şi hidrologice periculoase, pe perioada avertizării Cod portocaliu emise de către 
Administraţia Naţională Meteo, referitoare la ploi abundente, pentru perioada 27 mai 2021, ora 16 – 28 
mai 2021, ora 21 

 (2) Planul de măsuri la nivel local prevăzut la alin. (1) este constituit din Planul de Măsuri cuprins în 
Anexa la HCJSU Neamţ nr. 66/27 mai 2021, anexă şi parte integrantă din prezenta hotărâre, cu excepţia 
măsurilor prevăzute la punctele 1 (măsură deja îndeplinită) şi, respectiv, 13, 14 şi 17 (măsuri aflate în 
competenţa altor entităţi la nivel judeţean). 

Art. 2 De îndeplinirea măsurilor prevăzute la art. 1 sunt responsabile, potrivit atribuţiilor şi competenţelor 
specifice, Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Tarcău, precum şi entităţile reprezentate 
la nivelul Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă Tarcău. 

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică şi comunicată persoanelor interesate prin grija 
secretarului general al comunei Tarcău. 

 

Preşedintele CLSU Tarcău, 
                

   Contrasemnează,       
      Secretar General 

  Dan CÂRLAN 

   












