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Cătrt1, 

COMITETELE LOCALE PEN11l.U SJTUAŢll DE URGENŢĂ. 

Tipul 1nes1 jUblS : AVERTIZARE METEOROtoms;A COD ROŞU 
Sursa tn&U�j•dui: ADMINISTRAŢIA NAnONALA DE MEIEOROLOGIE 
lntel'\'n)uli 17 ionuarie, ora 22:00-18 ianuarie, ora 14:00
leino:we

�

l vizate: visool putemio 
Zon_a a:fc aiă: la. nltitudini do pes10 1800 m în judeţul l>hnboviia 
Meujt : 

La altitudini de poste 1800 m, va fi viscol putemic, ou rafale ale v6ntului de peste 120 ... 140 
hnlh. iar vizibilitatea. va fi rodu&ă &pre .zero. 

I 

Avbd in Jdero fenoweucle meteoroloiicc VUl\U., la lli'Velul asu se vor haa \l.i'mătoarcle lna5'1'1ti: 
• tn vcdcr�� infol'Jllării ope\'ativc 1:1 administraţiei vublice şi a M,A.I. desl)rc produCGrca pai;ubelo1·

materiale ca urm�re a otlcirui f cnomen meteorologic periculos veţi transmite urgent rapomd operativ lt\
I.S.U. Pllmbovil,a prevederilor din Manualul P,imarului;

- pimcrei itt,!1Plicate a prcv11derilor ce vă privesc cop1inse în PlanlJl de 1nas11rl al Co>niJettJlw J11dets<1>1
pentru SIJ110Jii ăa p>'faJ1ţă Dămbovl/a petttfU sotom,l rece 2021-2023, afişat pe sito-ul www.isudb.ro 

- monitonzarea pe.rroanentă a ,ituatiei din :zona de competenţ"i a localităţii §i ioformaroa opeNtivi. a
l.S.U. Dâmboviţa ltespte problemele ap5rute;

- 1uaroa. tuiurot mîisurllor de pto'leoţie a persoanelor §Î bunuril01· împotriva efectelor p,:ovocate de
iuteMffiolirilo al11 fIDltului, dcsprindoroa sau oădereu. unor elemente din inframuctura de construcţii, precum �i 
ca unnuc a tll}leri1 şi prăbuşirii unor atbori; 

- as1guriu:e11 condiţiilor neco.sarc pentru o. se acţiona pro'Vontiv i)t sptijil:iul popul\lţiei (aoord1nco.
ashtt::nţei med'Îoule pl"iu dispensarul corn.un� transportul oporativ al po.noanolo)• afoetate, aprovizionarea ou apă 
potabilă_ e.sigurar

l

1 serviciilor ele asistenţă specială pcrsonnolor aflate în difloultatc etc.); 
- pregltirc11 şi verificarea forţel01 �j mtjloacclor pcntnl intorvonţ.io do I.A nivelul C.L.S.U. şi e opcr11torilor

c«>nomioi; 
- e:xel'citar responsabilităţilor şi competentelor confonn pretogo.tivelor legale, f'41ă oxocppc.
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