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Către, 

INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL BUZĂU 

Doamnei prefect Carmen Adriana ICHIM 

 
Urmare adresei dumneavoastră nr. 464 din 11.01.2019, am onoarea să vă informez rezultatele 

acţiunilor intreprinse în baza planului de măsuri stabilit la nivelul instituţiei noastre pentru asigurarea 
unui climat corespunzător de ordine şi siguranţă publică, atât în perioada premergătoare, cât şi în 
timpul sărbătorilor de iarnă, astfel: 

 

I. PE LINIE DE PREVENIRE: 

1. Au fost emise 5 acorduri pentru organizarea de jocuri de artificii cu articole pirotehnice (cu 
verificarea în teren a asigurării distanţelor de siguranţă şi a altor condiţii necesar a se îndeplini, 
conform procedurii; 

2. S-au executat 11 controale la unităţi de alimentaţie publică, spaţiile comerciale, unităţi 
turistice, lăcaşuri de cult  şi ansambluri mânăstireşt, constatându-se 27 deficienţe, pentru care s-au 
aplicat 25 avertismente şi 2 amenzi contravenţionale în cuantum de 1000 lei.; 

3. Au fost angrenate serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă în acţiuni preventive şi 
pentru asigurarea măsurilor aferente desfăşurării în siguranţă a acţiunilor organizate la nivelul 
unităţilor administrativ-teritoriale. 

 

II. PE LINIE OPERAŢIONALĂ: 

1. S-a asigurat supravegherea situaţiei operative din zonele şi localităţile unde au avut loc 
manifestări publice de amploare sau cu risc – specifice sărbătorilor de iarnă şi de comemorare a 
Revoluţiei de la 1989, în colaborare cu I.J.J. Buzău. 

2. Au fost actualizate planurile de protecţie şi intervenţie, a celor de cooperare, a procedurilor 
elaborate la nivelul componentelor judeţene ale SNMSU, inclusiv a punctelor de contact a structurilor 
implicate; 

3. S-a asigurat luarea măsurilor de protecţie PSI cu forţe şi mijloace în teren pentru buna 
desfăşurare şi pentru prevenirea unor situaţii de urgenţă pe timpul organizării evenimentelelor cu 
ocazia Revelion 2019, în Piaţa Dacia din mun. Buzău, Piaţa Primăriei din mun. Râmnicul Sărat, 
respectiv în oraşul Pătârlagele. 

4. Au fost pregătite pentru intervenţie în orice moment, resurse materiale şi umane necesare 
gestionării situaţiilor de urgenţă ca urmare a manifestărilor fenomenelor hidro-meteorologice 
periculoase; 

 

SE TRANSMITE PRIN: LETRIC şi E-mail:deconcentrate@prefecturabuzau.ro 
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Cu deosebită stimă, 
(Î) I N S P E C T O R   Ş E F   

 Colonel 
  Valeriu ENACHE 

               Data  
 


