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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
COMUNA LARGU 

PRIMAR 
 

DISPOZIŢIA nr.11 
din 24.01.2014 

privind instituirea serviciului de permanenţă în cadrul Primăriei 
comunei Largu pentru intervalul 24.01.2014 ora 18.00 – 26.01.2014 ora 

18.00 ca urmare a emiterii atenţionării meteorologice cod galben de 
intensificări ale vântului și viscol urmat de cod portocaliu vizând 

aceleași fenomene meteorologice 
 

Primarul comunei Largu, judeţul Buzău 
Având în vedere : 

 avertizarea meteorologică nr.1/24.01.2014 cod galben de intensificări ale 
vântului și viscol urmată de cod portocaliu vizând aceleași fenomene 
meteo, emisă de Administrația Națională de Meteorologie pentru intervalul 
24.01.2014 ora 18.00 – 26.01.2014 ora 18.00; 

 adresa nr.1805892/23.01.2014 a Inspectoratului pentru Situații de 
Urgență ”Neron Lupașcu” al județului Buzău; 

 prevederile art.63, alin.5, lit.b din Legea nr.215/2001 a administraţiei 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare ; 

 prevederile art.1 din Ordinul nr.736/2005 al Ministerului Administraţiei şi 
Internelor privind instituirea serviciului de permanenţă la toate primăriile 
din zona de risc în caz de iminenţă a producerii unor situaţii de urgenţă ; 

 prevederile art.29 alin.1 lit.a și alin.2 lit.a din Ordinul comun 
nr.192/1422/2012 al Ministerului Administrației și Internelor și, respectiv, 
al Ministerului Mediului și Pădurilor pentru aprobarea Regulamentului 
privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene 
meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice, poluări 
accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră; 

 prevederile art.1 lit.c din Ordinul Prefectului județului Buzău 
nr.606/14.12.2012 privind stabilirea de măsuri urgente pentru 
monitorizarea și gestionarea efectelor produse de fenomenele 
meteorologice periculoase în județul Buzău; 

În temeiul art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

D I S P U N : 
 

Art.1 Se instituie serviciul de permanenţă în cadrul Primăriei comunei Largu 
pentru intervalul 24.01.2014 ora 18.00  – 26.01.2014 ora 18.00 ca urmare a 
emiterii atenţionării meteorologice cod galben de intensificări ale vântului și 
viscol urmată de cod portocaliu vizând aceleași fenomene meteo; 
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Art.2 Planificarea personalului numit în serviciul de permanenţă la sediul 
Primăriei comunei Largu este conformă cu anexa ce face parte integrantă din 
prezenta dispoziţie; 
Art.3 Eventualele situaţii de urgenţă generate de fenomenul meteorologic 
anunţat se comunică cu maximă operativitate Comitetului Local pentru Situaţii 
de Urgenţă; 
Art.4 Prin grija secretarului comunei prezenta dispoziţie va fi comunicată 
autorităţilor, instituţiilor publice si persoanelor interesate. 
 
                      Primar, 
                Neculai Stănel                                       contrasemnează, 
                                                                            secretarul comunei, 
                                                                                Bordea Stelică 
 
 
 
                                                                              
                                                                             ANEXA  
                                                               la Dispoziţia nr. 11/24.01.2014 
 

PRIMĂRIA COMUNEI LARGU 
JUDEŢUL BUZĂU 

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 
 

PLANIFICAREA 
personalului numit în serviciul de permanenţă la sediul Primăriei 

comunei Largu, judeţul Buzău în perioada 24.01.2014 ora 18.00  – 
26.01.2014 ora 18.00 ca urmare a emiterii atenţionării meteorologice 

cod galben de intensificări ale vântului și viscol urmată de cod 
portocaliu vizând aceleași fenomene meteo 

 
Nr. 
crt. 

Data Interval orar Nume şi prenume Nr. tefefon 

1. 24.01.2014 ora 18.00-ora 24.00 Neculai Stănel - primar 0766 307772 
0741 069971 

2. 25.01.2014 ora 00.00-ora 06.00 Mușat Gheorghe - vice 0769 095645 
0729 144560 

3. -//- ora 06.00-ora 12.00 Neculai Stănel  
4. -//- ora 12.00-ora 18.00 Mușat Gheorghe  
5. -//- ora 18.00-ora 24.00 Neculai Stănel  
6. 26.01.2014 ora 00.00-ora 06.00 Mușat Gheorghe  
7. -//- ora 06.00-ora 12.00 Neculai Stănel  
8. -//- ora 12.00-ora 18.00 Mușat Gheorghe  
 
 

Preşedinte C.L.S.U. Largu, 
Primar, Neculai Stănel 

 
 


