PROTOCOL DE COLABORARE

Incheiat azi 07.08.2013 pentru
in situatii de urgenta la aparitia
periculoase ( gheturi si inundatii),
comunei Citcau, judetul Cluj .
1. In temeiul: Ordinului comun al

realizarea masurilor de interventie
fenomenelor hidrometeorologice
poluari accidentale pe teritoriul

ministrului mediului şi schimbarilor
climatice şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.422/192/2012
pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă
generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la
construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale pe cursurile de apă şi poluări
marine în zona costieră , a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004
privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.15 / 2005;
Legea nr. 107/1996 - Legea apelor, cu modificările şi completările
ulterioare;
Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare; Hotărârea Guvernului nr. 1.492/2004 privind
principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă
profesioniste.

La aparitia fenomenelor hidrometeorologice periculoase de
inundatii, gheturi si poluari accidentale in vederea limitarii, diminuarii
pagubelor ce se pot produce s-a incheiat prezentul protocol de
colaborare:
1.PARTI :
- Primaria Citcau reprezentata prin Primar:ing.Muresan Calin
- Persoana Fizica reprezentata prin Terec Daniel loc. Citcau
nr.31
2 . Obiectivul protocolului
- executarea lucrarilor pentru limitarea si diminuarea pagubelor
ce se pot produce la aparitia fenomenelor hidrometeorologice periculase
( inundatii , scurgri de pe versanti, gheturi, poluari accidentale etc. ;
Persoana Fizica reprezentata prin Terec Daniel pune la
dispozitie :

- 1 buldoexcavatoare- (inclusiv deserventul)
- 1 tractor +remorca (inclusiv deserventul)pentru transportul pamantului
rezultat din curatarea si decolmatarea santurilor , a podetelor si
paraurilor de pe raza comunei Citcau
- transport material antiderapant in perioada de iarna pentru ulitele din
comuna si in locurile unde aceasta situatie se impune
-asigura transport material lemnos, cu miloace proprii pe timpul
iernii a unitatilor din subordinea Consiliului Local la actiunile de
interventie
3. Durata protocolului este de patru ani de la semnarea lui cu mentiunea
ca acesta se actualizeaza anual;
4 Obligatile Partilor
- Persoana Fizica Terec Daniel din loc.Citcau nr.31, se obliga sa
participe cu utilajele proprii conform protocolului,la solicitarile de
interventie din partea Primariei Citcau;
-Primaria Citcau, se obliga sa asigure necesarul de combustibil si
plata cheltuielilor pentru fiecare interventie.
Ambele parti sunt de acord sa respecte cele mentionate in protocol
Partile au inteles sa incheie prezentul protocol in 2 exemplare
originale cate unul pentru fiecare parte, cele 2 exemplare fiind egal
atrentice.

Din partea Primariei Citcau
Primar ing.Muresan Calin

Persoana Fizica
Terec Daniel

