
ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITU IA PREFECTULUI – JUDE UL NEAM

  COMITETUL JUDE EAN PENTRU SITUA II DE URGEN

HOT RÂRE
privind instituirea unor m suri pentru gestionarea situa iei de urgen  determinate

de poluarea râului Bicaz pe raza comunei Ta ca

Comitetul Jude ean pentru Situa ii de Urgen  Neam ,

Potrivit prevederilor:
-  H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;
- PS-23-CON, procedura de sistem privind gestionarea situa iilor de urgen

determinate de polu ri pe cursurile de ap  interioare;
- Informarea primit  de la Sistemul de Gospod rire a Apelor Neam  cu privire la

poluarea râului Bicaz pe raza comunei Ta ca;
În temeiul prevederilor art. 22, lit. b) din Ordonan a de Urgen  a Guvernului nr.

21/2004 privind Sistemul Na ional de Management al Situa iilor de Urgen , cu
modific rile i complet rile ulterioare,

HOT TE:

Art. 1 (1) Se aprob  planul de m suri, pentru gestionarea situa iei de urgen
determinate de poluarea râului Bicaz, conform anexei la prezenta hot râre.

Art. 2. (1) Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen  „Petrodava” al jude ului Neam
va asigura comunicarea prezentei hot râri membrilor Comitetului Jude ean pentru
Situa ii de Urgen i unit ilor administrativ-teritoriale din jude .

PRE EDINTE,
PREFECT

George LAZ R

               VICEPRE EDINTE,
      d. INSPECTOR EF
Col. Mihai-Ciprian MITREA

Nr. 51
Piatra Neam , 04 mai 2021



Anex  la HCJSU nr. 51 din 04.05.2021

PLAN DE M SURI
pentru gestionarea situa iei de urgen  determinate de poluarea râului Bicaz

1. Prelevarea periodic  de probe i analizarea acestora în laborator pentru a
determina ampolarea polu rii i limitele pân  la care poate genera efecte. Se vor
preciza efectele asupra oamenilor i animalelor.

spund:  APM Neam , SGA Neam , GNM Comisariatul
Jude ean Neam , DSP Neam

Termen: Începând cu ora comunic rii prezentei HCJSU

2. Identificarea sursei de poluare i dimensiunile acesteia.
spund:  APM Neam , SGA Neam , GNM Comisariatul

Jude ean Neam , DSP Neam . IPJ Neam
Termen: Începând cu ora comunic rii prezentei HCJSU

3. Instituirea permanen ei la nivelul unit ilor administrativ teritoriale.
spund:  primarii urm toarelor UAT: Ta ca, Bicaz, Tarc u,

Pâng ra i, Alexandru cel Bun, Piatra Neam
Termen: Începând cu ora comunic rii prezentei HCJSU

4. Pentru a limita efectele polu rii asupra oamenilor i animalelor la nivelul unit ilor
administrativ teritoriale vor fi dispuse urm toarele m suri:

a. Restric ionarea consumului de pe te provenit din râul Bicaz i râul Bistri a
de pe raza UAT nominalizate;

b. Restric ionarea accesului animalelor domestice în zona râului Bicaz i a
râului Bistri a pe raza UAT nominalizate;

c. Avertizarea popula iei asupra faptului c  a avut loc o poluare a râului Bicaz
i asupra m surilor men ionate anterior;

d. Organizarea unor misiuni de monitorizare a m surilor dispuse anterior prin
SVSU i Poli ia Local .

spund:  primarii urm toarelor UAT: Ta ca, Bicaz, Tarc u,
Pâng ra i, Alexandru cel Bun, Piatra Neam

Termen: Începând cu ora comunic rii prezentei HCJSU

5. Transmiterea unor mesaje vocale de alarmare a popula iei prin intermediul
sirenelor electronice.

spund:  SGA Neam i S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA
S.A.

Termen: la ordinul expres al pre edintelui CJSU



6. Realizarea unor manevre de debite din acumul rile de pe râul Bicaz i râul Bistri a
care s  permit  dilu ia substan ei poluante.

spund:  SGA Neam i S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA
S.A.

Termen: Începând cu ora comunic rii prezentei HCJSU

7. Prelevarea periodic  de probe i analizarea acestora în laborator pentru a
determina potabilitatea apei livrate popula iei. În cazul înregistr rii unor parametri
necorespunz tori va fi informat  de urgen  popula ie i CJSU Neam .

spund:  Compania Jude ean  APASERV
Termen: Începând cu ora comunic rii prezentei HCJSU

8. Operatorii economici care au înregistrat mortalitate piscicol  în bazinele de
cre tere a p str vului sau a altor pe ti, vor asigura preluarea integral  a acestora în
vederea distrugerii de c tre societ i de profil.

spund:  APM Neam , GNM Comisariatul Jude ean Neam ,
SC Eurofish SRL, SC Clip i Clip SRL i al i
operatori economici afla i în aceea i situa ie

Termen: Începând cu ora comunic rii prezentei HCJSU

9. Asigurarea m surilor de men inere a ordinii i lini tii publice în UAT-urile vizate
de prezenta hot râre.

spund:  IPJ Neam , IJJ Neam
Termen: Începând cu ora comunic rii prezentei HCJSU


