
ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITU IA PREFECTULUI – JUDE UL NEAM

Comitetul Jude ean pentru Situa ii de Urgen

HOT RÂRE
privind aprobarea m surilor pentru reducerea efectelor

 fenomenelor meteorologice i hidrologice periculoase COD

PORTOCALIU, RO U

Comitetul Jude ean pentru Situa ii de Urgen  Neam :

inând cont de Avertiz rile meteorologice COD PORTOCALIU i

RO U, emise de Administra ia Na ional  de Meteorologie;

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. Se aprob Planul de m suri în vederea prevenirii i reducerii

efectelor fenomenelor meteorologice i hidrologice periculoase, prev zut în

anexa 1 la prezenta hot râre.

Art. 2. Dup  primirea prezentei hot râri, primarii vor dispune întrunirea

comitetelor locale pentru situa ii de urgen  în edin  extraordinar  pentru a

stabili modalitatea de aplicare a m surilor din prezenta hot râre, la specificul



localit ii.

Art. 3. Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen  „Petrodava” al jude ului

Neam  va comunica prezenta hot râre autorit ilor i persoanelor interesate.

PRE EDINTE,

PREFECT

Vasile – Adrian NI

Nr. 36
Piatra Neam , 21 iulie 2022



Anex  la HCJSU nr. 36 din 21.07.2022

PLAN DE M SURI
privind reducerea efectelor fenomenelor meteorologice i hidrologice

periculoase

Membrii Comitetului Jude ean pentru Situa ii de Urgen i
Pre edin ii Comitetelor Locale pentru Situa ii de Urgen , vor
dispune urm toarele m suri:

1. Întrunirea, în edin  extraordinar  a Comitetelor Locale pentru Situa ii de
Urgen , pentru stabilirea m surilor i ac iunilor ce se impun a fi adoptate,
în scopul gestion rii eficiente a situa iilor de urgen  generate de
fenomenele meteorologice periculoase;

2. Instituirea serviciului de permanen  la sediul prim riei, în perioada
manifest rii fenomenelor meteorologice i hidrologice periculoase,
conform prevederilor Ordinului ministrului administra iei i internelor nr.
736/22.07.2005;

3. Aten ionarea popula iei din zonele vulnerabile sau expuse riscului la
inunda ii;

4. Aten ionarea operatorilor economici surs  de risc privind obligativitatea
asigur rii securit ii în func ionare a instala iilor, pentru evitarea
producerii accidentelor tehnologice;

5. Avertizarea turi tilor i a celor care tranziteaz  zonele men ionate despre
pericolul la care sunt expu i în condi iile camp rii pe firul v ilor
cursurilor de ap  sau al parcurgerii unor trasee turistice din regiunile
poten ial a fi afectate;

6. Afi area mesajelor de aten ionare/avertizare în locuri publice, în mediul
on-line i, în func ie de posibilit i, transmiterea pe canalul “info” al
societ ilor de cablu;

7. Supravegherea st rii c ilor de comunica ii, infrastructurii de transport
energie i de comunica ii, podurilor, pode elor i a altor sec iuni înguste
de pe cursurile de ap , cu accent deosebit pe cele pe care de regul  se
produc inunda ii i în scopul evit rii bloc rii lor cu plutitori, precum i a
zonelor în care este posibil  formarea toren ilor;

8. Îndep rtarea materialelor ce pot obtura cursurile de ap  la formarea
viiturilor, decolmatarea an urilor i rigolelor i/sau restabilirea
continuit ii acestora pentru a asigura scurgerea apelor;

9. Evacuarea animalelor, în special a stânelor, din albiile cursurilor de ap ,
dup  caz;

10.Preg tirea pentru interven ie a S.V.S.U. i a utilajelor/mijloacelor avute la
dispozi ie pe plan local;



11.Preg tirea spa iilor în care poate fi asigurat  cazarea i hr nirea
persoanelor afectate de fenomenele meteorologice periculoase;

12.Verificarea capacit ii de a asigura, la nevoie, popula ia sinistrat  cu ap
potabil , alimente i materiale de cazarmament de strict  necesitate;

13.Informarea de in torilor de acumul ri privind reducerea  controlat  a
nivelului acumul rilor i iazurilor pentru a putea prelua cantit ile de ap
prognozate i pentru atenuarea viiturilor;

14.Se va supraveghea re eaua hidrografic , atât din sistemul na ional, cât i
cea local , cu personal de specialitate i vor fi transmise datele, conform
fluxului informa ional;

15.Se vor organiza i executa misiuni de recunoa tere, în zonele poten ial a fi
afectate, cu accent pe starea lucr rilor de ap rare;

16.Se vor pune în aplicare, la nevoie, m surile prev zute în planurile de
evacuare, cu accent pe locurile destinate caz rii persoanelor posibil
afectate, în situa ia în care se impune evacuarea popula iei;

17.La nivelul Inspectoratului pentru Situa ii de Urgen  „PETRODAVA” al
jude ului Neam , se completeaz  par ial Centrul Jude ean de Conducere i
Coordonare a Interven iei, prin încadrarea acestuia cu personal din cadrul
grupei operative;

18. Întocmirea i transmiterea de rapoarte operative cu privire la orice
situa ie de urgen  produs , la Dispeceratul I.S.U. ,,PETRODAVA’’ al
jude ului Neam i la dispeceratul SGA Neam , conform Ordinului
ministrului apelor i p durilor i al ministrului afacerilor interne nr.
459/78/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea
situa iilor de urgen  generate de fenomene hidrometeorologice
periculoase având ca efect producerea de inunda ii, secet  hidrologic ,
precum i incidente / accidente la construc ii hidrotehnice, polu ri
accidentale pe cursurile de ap i polu ri marine în zona costier .

Pentru operativitate, mai întâi se informeaz  telefonic Dispeceratul I.S.U.
Neam i cel de la SGA, în cel mai scurt timp, inclusiv prin utilizarea
num rului unic de urgen  „112”, cu privire la efectele fenomenelor
meteorologice periculoase, ulterior urmând s  întocmi i i s  transmite i
rapoartele operative.


