U.A.T. COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI,
PRIMAR,

DISPOZIŢIA Nr. 186
privind instituirea serviciului de permanenţă în perioada 02.08.2021 orele 1300 - 02.08.2021 orele 2200 , urmare avertizării
meteorologice COD PORTOCALIU, emisă sub nr. 346 din 02.08.2021 și înregistrată la Primăria Comunei Tomeşti sub nr.
10745 din 02.08.2021, pentru asigurarea stării de operativitate şi a capacităţii optime de intervenţie pentru situaţii de
urgenţă a comitetului local

Primarul Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi,
Având în vedere: necesitatea emiterii unei dispoziții cu aprobarea instituirii serviciului de
permanenţă în perioada: 02.08.2021 orele 1300 - 02.08.2021 orele 2200, pentru asigurarea stării de
operativitate şi a capacităţii optime de intervenţie pentru situaţii de urgenţă a comitetului local, în
conformitate cu prevederile legale în materie;
Având în vedere avertizarea meteorologică COD PORTOCALIU, emisă sub nr. 346 din
02.08.2021 și înregistrată la Primăria Comunei Tomeşti sub nr. 10745 din 02.08.2021, comunicată de
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Iaşi, Grupul de Suport Tehnic, Apărare Împotriva
Inundaţiilor, Fenomenelor Meteorologice Periculoase, Accidente la Construcţii Hidrotehnice, şi Poluări
Accidentale,
AVERTIZARE METEOROLOGICĂ - COD PORTOCALIU:
Înterval de valabilitate: 02.08.2021 orele 1300 - 02.08.2021 orele 2200 .
Fenomene vizate: vijelii puternice, grindină, averse torențiale
”În intervalul menționat vor fi perioade cu vijelii puternice, cu rafale de peste 80…90 km./h, frecvente
descărcări electrice și grindină. Local vor fi averse torențiale, iar cantitățile de apă vor depăși 30...40
l/m.p.”
Având în vedere Dispoziţia nr. 68 din 05.03.2020 a Primarului Comunei Tomeşti privind
componenţa Comitetului şi Centrului Operativ Local pentru Situaţii de Urgenţă, ale Comunei Tomeşti,
Județul Iași precum și aprobarea Regulamentului cu structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi
dotarea comitetului local şi a centrului operativ pentru situaţii de urgenţă;
Examinând prevederile legale specifice în materie, respectiv: O.U.G. nr. 21/2004 privind
Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă; Legea nr. 15/2005 pentru aprobarea O.U.G.
nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă; H.G. nr. 1491/2004
pentru Aprobarea regulamentului cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea
comitetelor locale şi a centrelor operative pentru situaţii de urgenţă; O.M.A.I. nr. 736/2005 privind
instituirea serviciului de permanenţă la toate primăriile din zona de risc în caz de iminenţă a producerii
unor situaţii de urgenţă; O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și compleătările
ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art. 196 alin. (1) lit. (b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și compleătările ulterioare;

DISPUNE
ART. 01. (1) Se aprobă instituirea serviciului de permanenţă în perioada 02.08.2021 orele 1300
- 02.08.2021 orele 2200 , ca urmare a avertizării meteorologice COD PORTOCALIU, emisă sub nr. 346
din 02.08.2021 și înregistrată la Primăria Comunei Tomeşti sub nr. 10745 din 02.08.2021, pentru
asigurarea stării de operativitate şi a capacităţii optime de intervenţie pentru situaţii de urgenţă a
comitetului local, în conformitate cu prevederile legale în materie.
AVERTIZARE METEOROLOGICĂ - COD PORTOCALIU:
Înterval de valabilitate: 02.08.2021 orele 1300 - 02.08.2021 orele 2200 .
Fenomene vizate: vijelii puternice, grindină, averse torențiale
”În intervalul menționat vor fi perioade cu vijelii puternice, cu rafale de peste 80…90 km./h, frecvente
descărcări electrice și grindină. Local vor fi averse torențiale, iar cantitățile de apă vor depăși 30...40
l/m.p.”

(2) Serviciul de permanenţă va fi asigurat de personalul din cadrul aparatului de specialitate
al Primarului Comunei Tomeşti, Biroului de Poliție Locală Tomești și din alte instituții și servicii publice
de interes local, după cum urmează:
1. în ziua de 02.08.2021 orele 1300 – 02.08.2021 orele 1900, serviciul de permanenţă va fi
asigurat de către domnul Lăzărescu Dorin-Constantin - Șef S.V.S.U. Tomești.
2. în intervalul 02.08.2021 orele 1900 – 03.08.2021 orele 0700, serviciul de permanenţă va fi
asigurat de către personalul cu atribuțiile polițiștilor locali din cadrul Biroului de Poliție
Locală Tomești
(3) În cazul prelungirii atenționării sau avertizării METEO COD PORTOCALIU, pentru
diverse fenomene meteorologice, serviciul de permanență va fi asigurat după cum urmează:
1. în ziua de 03.08.2021 orele 0700, – 03.08.2021 orele 1900, serviciul de permanenţă va fi
asigurat de către domnul Arghir Petru – cadru tehnic PSI - Primăria Tomești.
2. în intervalul 03.08.2021 orele 1900 – 04.08.2021 orele 0700, serviciul de permanenţă va fi
asigurat de către personalul cu atribuțiile polițiștilor locali din cadrul Biroului de Poliție
Locală Tomești
ART. 02. Atribuţiile personalului desemnat constau în menţinerea stării de operativitate şi
informarea preşedintelui Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă despre orice situaţii noi apărute în
conformitate cu Regulamentul privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea
comitetului şi centrului operativ local pentru situaţii de urgenţă, astfel cum a fost aprobat prin Dispoziţia nr.
68 din 05.03.2020.
ART. 03. Comitetul Local pentru Situații de Urgență Tomești, va duce la îndeplinire prevederile
prezentei dispoziții, urmare avertizării meteorologice COD PORTOCALIU, emisă sub nr. 346 din
02.08.2021 și înregistrată la Primăria Comunei Tomeşti sub nr. 10745 din 02.08.2021, precum și măsurile
strabilite de Prefectul Județului Iași prin adresa Instituției Prefectului Județului Iași cu nr. 13025 din
19.07.2021, înregistrată la sediul Primăriei Tomești sub nr. 9942 din 19.07.2021.
ART. 04. Copii de pe dispoziţie se vor comunica: Primarului Comunei Tomeşti, domnul Ştefan
Timofte şi persoanelor nominalizate la art. 1 în vederea luării la cunoştinţă şi ducerii la îndeplinire;
Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi, în vederea supunerii controlului legalităţii acesteia, altor persoane
fizice sau juridice interesate, toate prin grija secretarului general al Comunei Tomeşti.
De asemenea se vor afișa copii de pe prezenta dispoziție în locuri publice din comună.
Emisă azi: 02.08.2021
PRIMAR,
Prof. ŞTEFAN TIMOFTE

Secretar general comună,
MANCAȘ GABRIEL

U.A.T. COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI,
NR. 10745 din 02.08.2021
TABEL CU PERSONALUL CARE ASIGURĂ PERMANENŢA
ÎN PERIOADA 02.08.2021 ORELE 1300 - 02.08.2021 ORELE 2200
Urmare avertizării meteorologice COD PORTOCALIU, emisă sub nr. 346 din 02.08.2021,
înregistrată la Primăria Comunei Tomeşti sub nr. 10745 din 02.08.2021.
AVERTIZARE METEOROLOGICĂ - COD PORTOCALIU:
Înterval de valabilitate: 02.08.2021 orele 1300 - 02.08.2021 orele 2200 .
Fenomene vizate: vijelii puternice, grindină, averse torențiale
”În intervalul menționat vor fi perioade cu vijelii puternice, cu rafale de peste 80…90 km./h, frecvente
descărcări electrice și grindină. Local vor fi averse torențiale, iar cantitățile de apă vor depăși 30...40
l/m.p.”
Serviciul de permanenţă va fi asigurat de personalul din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Comunei Tomeşti, Biroului de Poliție Locală Tomești și din alte instituții și servicii publice de
interes local, după cum urmează:
1. în ziua de 02.08.2021 orele 1300 – 02.08.2021 orele 1900, serviciul de permanenţă va fi
asigurat de către domnul Lăzărescu Dorin-Constantin - Șef S.V.S.U. Tomești.
2. în intervalul 02.08.2021 orele 1900 – 03.08.2021 orele 0700, serviciul de permanenţă va fi
asigurat de către personalul cu atribuțiile polițiștilor locali din cadrul Biroului de Poliție
Locală Tomești
În cazul prelungirii atenționării sau avertizării METEO COD PORTOCALIU, pentru
diverse fenomene meteorologice, serviciul de permanență va fi asigurat după cum urmează:
1. în ziua de 03.08.2021 orele 0700, – 03.08.2021 orele 1900, serviciul de permanenţă va fi
asigurat de către domnul Arghir Petru – cadru tehnic PSI - Primăria Tomești.
2. în intervalul 03.08.2021 orele 1900 – 04.08.2021 orele 0700, serviciul de permanenţă va fi
asigurat de către personalul cu atribuțiile polițiștilor locali din cadrul Biroului de Poliție
Locală Tomești
Nr.crt.

Datele de contact ale personalului care asigură permanenţa

1.

ARGHIR PETRU

Chicerea

Tel.

2.

LĂZĂRESCU DORIN-CONSTANTIN

Chicerea

Tel.

3.

PERSONALUL

Tomești

Tel.

ANGAJAT

CU

ATRIBUȚIILE POLIȚIȘTILOR LOCALI
DIN CADRUL BIROULUI DE POLIȚIE
LOCALĂ TOMEȘTI

Primar,
Prof. Ştefan Timofte

Secretar general comună,
Mancaş Gabriel

U.A.T. COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI,
Nr. 10745 din 02.08.2021

ANUNȚ
Având
în
vedere
avertizarea
meteorologică
COD
PORTOCALIU, emisă sub nr. 346 din 02.08.2021, înregistrată la
Primăria Comunei Tomeşti sub nr. 10745 din 02.08.2021 a Comitetului
Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Iaşi, Grupul de Suport Tehnic,
Apărare Împotriva Inundaţiilor, Fenomenelor Meteorologice
Periculoase, Accidente la Construcţii Hidrotehnice, şi Poluări
Accidentale, pentru asigurarea stării de operativitate şi a capacităţii
optime de intervenţie pentru situaţii de urgenţă a comitetului local,
în conformitate cu prevederile legale în materie, se aduce la cunoștința
cetățenilor următoarele:
AVERTIZARE METEOROLOGICĂ - COD PORTOCALIU:
Înterval de valabilitate:02.08.2021 orele 1300- 02.08.2021 orele 2200 .
Fenomene vizate: vijelii puternice, grindină, averse torențiale
”În intervalul menționat vor fi perioade cu vijelii puternice, cu rafale
de peste 80…90 km./h, frecvente descărcări electrice și grindină.
Local vor fi averse torențiale, iar cantitățile de apă vor depăși 30...40
l/m.p.”
Anexăm tabelul cu instituirea serviciului de permanență la nivel
local.

PRIMAR,
Prof. ȘTEFAN TIMOFTE

Secretar general comună,
GABRIEL MANCAȘ

